ПРАВИЛА УЧАСТІ В ПРОМО «ВЛОГЕР ЧЕЛЕНДЖ НА ATLAS WEEKEND 2019»
1. Промо (далі- Промо або Захід) – промоційний захід під умовною назвою «Влогер Челендж на
Atlas Weekend 2019», що проводиться в місті Київ під час проведення Фестивалю з метою
інформування Учасників Заходу про послуги Київстар за допомогою промо-сторінки присвяченої
Заходу.
2. Промо-сторінка – інтернет ресурс присвячений Заходу за посиланням atlas.kyivstar.ua. Для
користування Промо-сторінкою Учасникам Заходу необхідно мати стаціонарні або мобільні
пристрої з можливістю виходу в мережу інтернет.
3. «Atlas Weekend 2019» - фестиваль,музичний захід, що проводиться в період з 09 по 14 липня 2019
року у м. Києві, за адресою: Україна, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1.
4. Замовник Заходу - ПрАТ «КИЇВСТАР», місцезнаходження якого: Україна, 03113, м. Київ, вулиця
Дегтярівська, 53.
5. Організатор Заходу – ТОВ «Візард Діджитал», місцезнаходження якого: Україна, 04050, м. Київ
вулиця Глибочицька, 32В оф 156
6. Виконавець Заходу – ТОВ «Менеджмент Інтертеймент Індастрі», місцезнаходження якого: Україна,
04060, м. Київ, вулиця Щусєва, будинок 10-А, приміщення 119. Для виконання зобов’язань в рамках
Заходу Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець відповідає виключно за проведення
визначення Переможців Заходу та вручення подарунків Заходу.
7. Період проведення Заходу: з 17:00 години 17 червня 2019 року до 23:59 години 30 червня 2019
року.
8. Участь в Заході безкоштовна. Захід не є азартною грою.
9. Учасниками Заходу можуть бути громадяни України, дієздатні, яким на момент проведення Заходу
виповнилося 18 років, які погодилися з цими Правилами, які є відвідувачами Фестивалю, та є
власниками мобільних пристроїв на базі iOS 9 і вище (iPhone 5S і вище), а також Android 4.4 і вище
(з підтримкою OpenGL ES 2 і вище).
8.1. Не визнаються Учасниками Заходу і не мають права брати в ньому участь співробітники та
представники Виконавця, Замовника і будь-яких інших третіх осіб, які беруть участь в підготовці та
проведенні Заходу.
10. Щоб взяти участь в Заході та отримати Заохочення, Учаснику необхідно:
10.1.

Перейти за посиланням atlas.kyivstar.ua. на Промо-сторінку Заходу та зареєструватися для
виконання подальших завдань вказавши свій номер мобільного телефона та інші дані;

10.2.

Розмістити на своїй сторінці у facebook власне фото з іміджем (графічним зображенням),
запропонованим на сайті atlas.kyivstar.ua та підписатись на YouTube канал Замовника
Заходу Show2show та відміти «лайками» три останніх відео-ролика розміщених на цьому
каналі.

11. Беручи участь у Заході, Учасник зобов’язується вказувати повні, коректні та достовірні дані, у
відповідності до вимог даних Правил.
12. Заохочення отримують Переможці, визначення яких проводиться наступний чином:
12.1.

Заохочення (п.13.1. Правил) можуть отримати 8 Учасників Заходу, які виконали умови,
визначені у цих Правилах до 23:59 години 30.06.2019 року та були обрані Виконавцем

01.07.2019 року Заходу за допомогою сервісу випадкового вибору в мережі Інтернет
www.random.org з загального списку Учасників Заходу наданого Замовником. Всього
протягом періоду проведення Заходу визначається 8 Переможців Заходу, які отримують
по одному Заохоченню, передбаченому пунктом 13.1 Правил.
12.2.

Переможець зобов’язується самостійно забезпечити можливість отримання вхідних
дзвінків на номер мобільного телефону, який був вказаний при реєстрації.

12.3.

Переможець може відмовитись від отримання Заохочення, повідомивши про свою відмову
представнику Виконавця в телефонному режимі.

Імена Переможців будуть оголошені на YouTube каналі Show2show не пізніше наступного дня
проведення визначення Переможців.
Також під час визначення Переможців, визначаються додатково 8 резервних Учасників Заходу, які
можуть отримати Заохочення у випадку, передбаченому п. 22 Правил.
13. Перелік Заохочень Квесту (надалі також - «Подарунки» та «Подарунковий фонд»):
13.1.

Подарунок – 1 (один) вхідний квиток на фестиваль «Atlas Weekend 2019» . Загальна
кількість Подарунків 8 штук.

14. Фонд Подарунків обмежений і становить кількість, зазначену в п. 13 цих Правил.
15. Замовник Заходу залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Подарунковий фонд
Квесту, або включити додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами.
16. Зовнішній вигляд та характеристики Подарунків можуть відрізнятися від їх зображень на
рекламних матеріалах Заходу, а також не відповідати сподіванням Учасників Заходу, визначаються
на розсуд Виконавця/Замовника Заходу.
17. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за подальше використання Подарунків
Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатися наданими
Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
18. Подарунки не підлягають обміну на інше матеріальне чи не матеріальне благо, в тому числі на
грошовий еквівалент.
19. Замовник/Виконавець Заходу не несуть зобов’язань щодо якості Подарунків, всі такі претензії
пред’являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов’язаннями таких виробників. Цілісність і
функціональна придатність Подарунків повинна перевірятися Учасниками/Переможцями
безпосередньо при їх отриманні. Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальності за будьякі ушкодження Подарунків, що виникли після передачі Подарунків Переможцям.
20. Виконавець та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Подарунків
Учасникам Заходу, визначеним Переможцями, за умови:
-

Надання всіх необхідних документів, визначених Виконавцем (копії паспорту громадянина
України й реєстраційного номеру облікової картки платника податків - ідентифікаційного
коду);

-

Підписання заяви-підтвердження про отримання відповідного Подарунку, форму якої визначає
Виконавець на власний розсуд.

21. Кожен Учасник може отримати тільки один Подарунок протягом Періоду проведення Заходу.

22. У випадку відмови Учасника - Переможця надати відповідні документи або підписати
угоду/розписку, визначені Виконавцем, Виконавець може відмовити такому Переможцю у
врученні Подарунку, та не несе відповідальності за таку відмову. При цьому, відповідний
Переможець вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного Подарунку
та не має права на одержання від Замовника/Виконавця Заходу будь-якої компенсації, в тому числі
грошової. В такому випадку право отримати відповідний Подарунок переходить до резервного
Переможця, в порядку його визначення, згідно з п.11 Правил.
23. Дотримання вимог законодавства з оподаткування вартості доходів у результаті отримання
Учасниками Заходу Подарунків, що зазначені в п. 12.1. Правил, забезпечує Виконавець відповідно
до вимог чинного законодавства України.
24. Подарунки, зазначені у п.12 Правил, вручаються Учасникам, визначеним Переможцями, згідно цих
Правил, під час проведення Фестивалю у Локації у додатково погоджений час за допомогою
телефонного зв’язку, за умови виконання умов Правил. Або такі Переможці можуть отримати
Подарунки у місті Києві за адресою вул. Кирилівська, 13-А до 8 липня 2019 року включно. Або на
вибір Переможця Подарунки можуть бути надіслані поштовим відправленням або кур’єрською
доставкою за адресою, вказаною таким Учасником – Переможцем, у строк до 4 липня 2019 року
включно. При цьому, Подарунки, що не будуть отримані Учасниками за вказаною адресою,
повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився
і автоматично втрачає право на отримання відповідного Подарунку та/або будь-яких компенсацій в
т.ч. і грошової від Замовника/Виконавця, а Замовник залишає за собою право розпорядитися
таким Подарунком на власний розсуд. Повторне відправлення Подарунків, не одержаних з будьяких підстав, не передбачається, і Замовник та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають
претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику будь-яких компенсацій, в тому числі і
грошової. Всі витрати Переможця, пов’язані із зберіганням відповідного Подарунку у поштовому
відділенні з причини його невчасного отримання, сплачуються таким Учасником самостійно.
25. Переможець Заходу, отримуючи відповідний Подарунок, розуміє, що такий Подарунок є доходом
цього Переможця та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них
податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на
умови отримання такою фізичною особою – Переможцем Заходу державної та соціальної
матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець Заходу, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Заході та отримання
ним Подарунку та наслідки таких дій. Виконавець не несуть відповідальності за наслідки
отримання Переможцями додаткового блага (доходу) у вигляді Подарунків.
26. Замовник/Виконавець Заходу не компенсує Учасникам вартість послуг операторів, що надають
доступ в Інтернет або мобільний зв’язок, та не несе відповідальність за збої у їх роботі.
Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів
мобільного, поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не
надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено. Замовник/Виконавець
Заходу не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні
лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, антитерористичні операції, блокади,
суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Заходу, інші непідвладні контролю
з боку Замовника/Виконавця обставини.
27. Беручи участь у Заході кожен Учасник Заходу тим самим підтверджує свою згоду та готовність
взяти участь у фото- та відеозйомці з його участю після визначення його Переможцем Заходу (далі
– Зйомка та/або Відеоролик), використання результатів фото- та відеозйомки у цілях пов’язаних з
інформаційним та рекламним забезпеченням Заходу, а також на безкоштовне використання

наданої інформації, його персональних даних Організатором/Виконавцем, , що не порушують
чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне
використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії,
Відеоролику) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю
зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Заходу при реєстрації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, у
тому числі – Відеоролик, зроблені за участю Учасників Заходу, створені під час проведення Заходу
та/чи у зв’язку з Заходом, є власністю Замовника і використовуються без будь-якого
відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків (без
додаткових виплат).
28. Інформування про умови Промо проводиться та на сайті Заходу atlas.kyivstar.ua. Замовник має
право вносити зміни до цих Правил на власний розсуд, повідомивши про них Учасників у
вищезазначений спосіб.
29. Відповідальність Замовника та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень,
передбачених цими Правилами.
30. Приймаючи участь в Заході, Учасник тим самим надає Замовнику /Виконавцю свою повну згоду
на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та
не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог
податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів
рекламного характеру та маркетингових досліджень, в тому числі з рекламними цілями. Термін
зберігання наданих Учасником даних триває з моменту надання даних таким Учасником і до
31.08.19 включно (крім передбаченого чинним законодавством України терміну зберігання даних з
метою реалізації вимог податкового законодавства). В розумінні Закону України «Про захист
персональних даних» Замовник є власником (Володільцем) персональних даних, що будуть зібрані
в процесі проведення Заходу, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк
обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Виконавець є
розпорядниками персональних даних Учасників, з метою обробки персональних даних для
забезпечення участі Учасників в Заході та реалізації їх прав у зв’язку з проведенням Заходу,
проведення розіграшів, а також сплати передбачених чинним законодавством податків та зборів.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві персональних даних самостійно
встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до
зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту
персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних не
зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Заході підтверджує, що йому повідомлено про Володільця персональних
даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким
передаються його персональні дані, згідно зі статтею 8 ЗУ «Про захист персональних даних».
31. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає
Замовник. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
Під час проведення Заходу чи після його закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести
переписку з потенційними Учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення, визначення Переможців на умовах Заходу, чи будь-яких інших подібних
питань щодо Заходу.

