Офіційні правила участі в конкурсі «10.000 вражень про Закарпаття»
на сторінці спільноти «Відвідай» у Facebook
03 жовтня 2015 року

1. Організатор конкурсу:
1.1. Організатором та виконавцем конкурсу (далі – Конкурс) є ТОВ «Відвідай» (надалі –
Організатор), адреса офісу: м. Львів, просп. В.Чорновола, 7, оф. 15;
1.2. Дійсні правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «Відвідай»
стосовно порядку та умов проведення конкурсу у спільноті «Відвідай» в мережі Facebook;
2. Участь у конкурсі:
2.1. У Конкурсі можуть брати участь:



користувачі Інтернету, профіль яких було зареєстровано в соціальній мережі «Facebook»
та які мають у друзях не менше 10 осіб;
лише ті користувачі соціальної мережі «Facebook», які стали шанувальниками офіційної
сторінки «Відвідай», що розміщена в соціальній мережі «Facebook» за
адресою https://www.facebook.com/vidviday;

2.2. Учасниками та Переможцями не можуть бути наступні особи:







власники, працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення
цього Конкурсу;
власники та працівники компанії «Відвідай»;
чоловік або дружина осіб, перелічених вище;
найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених вище;
особи, які не виконали умови участі у Конкурсу, порушили ці Правила та/або були
дискваліфіковані;
особи якими створено та/або які управляють декількома акаунтами в соціальній мережі
«Facebook».

3. Умови участі у конкурсі
3.1. Щоб стати Учасником Конкурсу, необхідно:
3.1.1. Приєднатися досторінки спільноти «Відвідай», що розміщена в соціальній мережі
«Facebook» за адресою https://www.facebook.com/vidviday, натиснувши кнопку «Like»;
3.1.2. Бути учасником «Сиро-Винного туру» Закарпаттям;
3.1.3. Ознайомитись з Офіційними правилами участі у Конкурсі;
3.1.4. Протягом періоду надання робіт для Конкурсу 06.10.2015 00:00 –13.10.2015 12:00, учасник
має надіслати на поштову скриньку prynady@gmail.com фотографії, зроблені власноруч під час
однієї із подорожей у «Сиро-Винному турі» Закарпаттям. Журі Конкурсу протягом 14.10.2015
перевіряє відповідність надісланих фотографій умовам, що зазначено у п.5.4. цих Правил, та додає
найкращих 20 (двадцять) фотографій за оцінкою членів Журі зображень у конкурсний альбом для
фінального розіграшу. Фінальний розіграш триватиме у період з 15.10 0:00 до 26.10.2015 10:00;

3.1.5. Для участі в розіграші фото у конкурсному альбомі має отримати не менш ніж 10 відміток
«мені подобається» до 26.10.2015 10:00;
3.2. На другому етапі до конкурсного альбому додається одне фото від одного автора;

4. Подарунки
4.1. Призовий фонд Конкурсу складається з:





подарунковий сертифікат, розміром 1001 гривню для участі в одному із турів
Організатора (на вибір переможця) протягом трьох місяців від моменту оголошення
результатів – 1 шт.;
подарункового комплекту: пляшки закарпатського вина «Троянда Закарпаття» (колекція
2008 року) – 1шт. та головки Селиського сиру – 1 шт.;
подушки-підголовника – 1 шт..

Важливо: Під «Подарунком» мається на увазі придбання подарунків за 1 грн;
4.2. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Конкурсу тільки за умов дотримання
Офіційних Правил Конкурсу;
4.3. Подарунки можуть бути отримані тільки тими Учасниками Конкурсу, які стали Переможцями;
4.4.Грошове відшкодування Подарунку не допускається та цими Правилами не передбачається.

5. Умови проведення конкурсу та визначення переможців
5.1. Конкурс складається з 2 (двох) незалежних один від одного етапів;
5.2. Кожний етап Конкурсу триває до: 1 етап - 13.10.2015, 2 етап - 26.10.2015 (включно);
5.3. Результати кожного етапу Конкурсу публікуватимуться відповідно 15.10.2015 року (перший
етап) та 26.10.2015 року (другий етап). Загалом передбачено 2 (дві) публікації результатів Конкурсу;
5.4. Учасник Конкурсу має надіслати на поштову скриньку prynady@gmail.com фотографії, які
відповідають наступним вимогам:
 фото має бути зроблене учасником Конкурсу;
 забороняється використання зображень, знайдених у мережі Інтернет;
 фото не може містити нецензурні або порнографічні сюжети, закликати до насильства,
ображати релігійну, політичну, гендерну та расову належність, принижувати особисту гідність будьяким іншим чином;
5.5. В темі листа з фотографіями обов’язково має бути присутнім слово «Конкурс», а в тілі листа –
ім’я, прізвище учасника та посилання на власну сторінку у мережі Facebook;
5.6. По завершенню періоду збору фото, Журі Конкурсу відбиратиме фотографії та перевірятиме
на автентичність та відповідність Правилам з 10:00 14.10.2015 до до 18:00 14.10.2015. Обрані фото
будуть додані до конкурсного альбому етапу.

5.7. У період з 15.10.2015 10:00 до 26.10.2015 10:00 відібрані Журі Конкурсу
фотографії виставляються для оцінювання іншими учасниками сторінки «Відвідай» у мережі
Facebook;
5.8. Переможцями другого етапу Конкурсу стануть Учасники, фотографії яких набрали більше ніж
10 відміток «Мені подобається» та:
5.8.1. Для отримання призу першого місця, фотографія має набрати найбільшу кількість відміток
«Мені подобається»;
5.8.2. Для отримання призу другого місця, фотографія має набрати кількість відміток «Мені
подобається» наступну, після кількості, вказаної в п.5.8.1;
5.8.2. Для отримання призу третього місця, фотографія має набрати кількість відміток «Мені
подобається» наступну, після кількості, вказаної в п.5.8.2;
5.9 Переможців Конкурсу буде оголошено на сторінці «Відвідай», що розміщена у соціальній
мережі «Facebook» за адресою https://www.facebook.com/vidviday;
5.10. Результати визначення Переможців не підлягають оскарженню іншими Учасниками;
5.11. Термін оголошення Переможців другого етапу: 26 жовтня 2015 року (з 10:00 до 12:00).

6. Порядок отримання подарунків
6.1. Протягом дня, наступного за днем, коли були визначені Переможці, а саме з 10:00 до 20:00
години, представник Організатора зв’язується з кожним відібраним Переможцем через контакт
(аккаунт), у користувацькому профілі у соціальній мережі «Facebook», який був вказаний у листі та
сповіщає його про те, що він набув право на отримання Подарунку.
6.2. Для отримання Подарунку, Переможець,протягом 2-х (двох) календарних днів з моменту
інформування про право на отримання Подарунка, повинен надати Партнеру наступну інформацію та
документи:



повну поштову адресу для вручення подарунка;
надіслати на електронну адресу Організатора prynady@gmail.com номер та серію свого
паспорта, номер мобільного телефону та адресу відділення «Нової пошти», на яку буде
здійснено відправку подарунка. Подарунки надсилатимуться за допомогою служби
«Нова пошта»

Важливо: жителі міста Львова можуть забрати свій подарунок безпосередньо в офісі компанії, за
адресою просп. Чорновола, 7 (готель "Львів"; вхід з вул. Зернової, 2а), ІІ поверх, офіс 15.
6.2.1. Отримана інформація буде використовуватись виключно в цілях, пов’язаних з Конкурсом, і
не буде передаватися третім особам;
6.3. У разі, якщо від Переможця не отримано інформації, визначених в п. 6.2 цих Правил,
протягом 2 (двох) календарних днів після інформування Організатором, замість Учасника, якого було
визначено Переможцем, Організатором обирається Переможець серед інших Учасників Конкурсу.
При цьому Подарунки не можуть бути затребувані Переможцями повторно,їх грошова компенсація
не видається;

6.4. Особам, що погодились на отримання Подарунку та надали Організаторам інформацію,
визначені в п. 6.2 цих Правил,протягом 7 (семи) робочих днів з моменту її надання, буде здійснено
надсилання Подарунку. Про точну дату вручення Подарунку Організатор завчасно повідомить
Переможця.

7. Інформація про учасників та переможців конкурсу
7.1. Інформація, яку Учасник може надавати Організатору для участі та під час участі у Конкурсі, а
також інша інформація, яку Учасник може надавати при проведенні Конкурсу, може бути
використана Організатором в цілях, пов’язаних з Конкурсом.
7.2. Беручи участь у Конкурсі, Переможець надає та підтверджує свою згоду на здійснення
Організатором (уповноваженими представниками) фото- і відеозйомки за його участю, також на
адаптацію та використання (зокрема в засобах масової інформації і в рекламних цілях, в тому числі, в
рекламних матеріалах) Організатором створених фото- та відеозаписів за участю Переможця, без
сплати будь-якої винагороди за таке використання, як на момент проведення Конкурсу, так і в
майбутньому.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Беручи участь у Конкурсі, ви заявляєте про те, що погоджуєтесь і приймаєте ці Правила та їх
умови в цілому та без винятків.
8.2. Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в ці Правила без
попередження Учасників та Переможців. Беручи участь у Конкурсі після внесення Організатором змін
у ці Правила, Учасники та Переможці погоджуються з внесеними у ці Правила змінами та
зобов’язуються дотримуватись відповідних змін та цих Правил. Оновлені Правила зі змінами
публікуються на спеціальній сторінці «Відвідай», що розміщена в соціальній мережі «Facebook» за
адресою https://www.facebook.com/vidviday.
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил,
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.
При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4. Учасники та Переможці, які порушують ці Правила, за одноособовим рішенням Організатора
можуть бути дискваліфіковані та виключені з подальшої участі у Конкурсі, у тому числі без пояснення
причин дискваліфікації. Повідомлення вас про дискваліфікацію направляється за допомогою
електронної пошти та/або рекомендованим листом та/або шляхом особистого повідомлення по
телефону.

