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1. Загальні положення
1.1

Призначення документу. Це положення про проведення Заходу «Вболівай разом з

KIA» (Захід), далі по тексту – Положення, визначає порядок і умови проведення рекламномаркетингової дії з популяризації автомобілів марки КІА в Україні, що включає в себе
заохочення визначеного числа Учасників Заходу, обраних Організатором випадковим чином
або рішенням Комісії, Призом, так як це буде визначено далі.
1.2

Сутність Заходу – рекламно-маркетингової дії у формі популяризації, в усіх доступних

формах, придбання автомобілів КІА з можливістю участі у випадковому розіграші Призів
передбачених цим Положенням, в порядку та на умовах описаних нижче. За участь в Заході
плата не справляється, участь є безкоштовною.
1.3

Захід проводиться серед всіх покупців, що придбали, або придбають автомобіль KІА в

офіційній дилерській мережі Організатора в період з 01.01.2016 р. по 30.11.2018 р. (включно)
та серед підписників сторінки KIA Ukraine у мережі Facebook https://www.facebook.com/kia.ua.
Способи участі в Заході передбачають наступну сукупну послідовність дій:
1.3.1. Розіграш призів Першої категорії. Для власників автомобілів Кіа (фізичних осіб, що
можуть бути Учасниками Заходу), які придбали/ють, шляхом укладення договору купівліпродажу новий автомобіль КІА в офіційній дилерській мережі КІА в Україні з 01.01.2016 р. по
30.11.2018 р. (включно) та мають дитину віком 8-12 повних років (на момент проведення
Заходу),

зростом

105-145

см:

заповнення

на

сторінці

офіційного

сайту

https://www.kia.com/ua/uel2018.html електронної Анкети встановленої Організатором форми
Учасника Заходу; ознайомлення з шістьма характеристиками оновленого Kia Sportage; згода
на участь у Заході своєї дитини; поширення інформації з повідомленням про Захід на власній
відкритій сторінці соціальної мережі Facebook з коротким коментарем на одне речення, на
тему: «Чому Ваша дитина заслуговує на шанс вийти на поле разом з футбольною командою
перед матчем Ліги Європи UEFA»; надання дозволу Організатору на необмежене
використання фото та відеоматеріалів із зображенням дитини у рекламно-інформаційних
матеріалах, що пов’язані з проведенням заходу.
1.3.2. Розіграш призів Другої категорії. Для власників автомобілів КІА (які не підпадають під
вимоги

п.1.3.1.)

та

підписників

сторінки

KIA

Ukraine

у

мережі

facebook

https://www.facebook.com/kia.ua: заповнення електронної Анкети встановленої Організатором
форми Учасника Заходу за посиланням https://www.kia.com/ua/uel2018; ознайомлення з
шістьма характеристиками оновленого Kia Sportage; поширення інформації з повідомленням
про Захід на власній відкритій сторінці соціальної мережі Facebook.
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на

території

України*,

підконтрольній українській владі.
*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також ряду окремих
районів на території Донецької та Луганської областей, які офіційно визнані такими, що не
підконтрольні українській владі.
1.5.

Організатор не отримує жодної винагороди від Учасників Заходу за їх участь в Заході.

Захід не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, це
Положення не є публічною обіцянкою винагороди.
1.6. Розіграш: проведення в порядку, визначеному цим Положенням, відбору комісією
Організатора Анкет серед усіх заповнених Анкет Учасників. Особи, зазначені в кожній з
відібраних Анкет, стають Переможцями. Загальна кількість Переможців Заходу – 42 (сорок
дві) особи.
Строк дії зобов’язань з надання Переможцю Призу починається з моменту визначення
відповідної особи Переможцем Розіграшу й закінчується або в момент виконання
Організатором всіх дій, що належать до Сфери Відповідальності Організатора, або з інших
підстав, визначених Положенням. Строк дії будь-яких зобов’язань Організатора щодо
Учасників, які не стали переможцями Розіграшу закінчується в момент оформлення
протоколу комісією призначеною Організатором, про визначення переможців Розіграшу.
Подальше розпорядження Переможцем Призом, після його отримання у Організатора, в
тому числі, але не обмежуючись, втрата Призу, втрата права власності на Приз,
використання чи не використання Призу (або благ, що випливають із Призу), - не породжує
ніяких правових наслідків для Організатора.
1.7. Дати і місце проведення Розіграшів. Для власників а-м Kia згідно п.1.3.1.: 19 вересня
2018 р., 21 вересня 2018 р., 01 листопада 2018 р., 22 листопада 2018 р., 06 грудня 2018 р. у
місті Київ (Столичне шосе, 90), час проведення Розіграшів — з 14.00 до 16.00. Для
підписників сторінки https://www.facebook.com/kia.ua згідно п.1.3.2. - не пізніше ніж за день до
відповідного домашнього матчу «Динамо» (Київ) або «Ворскла» (Полтава).

Приз складається з наступних документів, що посвідчують право на отримання
Переможцем відповідних благ:
6 (шість) Призів першої категорії: Право дитини, власника автомобіля Кіа, вийти на поле
разом з футбольною командою під час церемонії відкриття одного з домашніх матчів Ліги
Європи UEFA 2018 футбольних клубів «Динамо» (Київ) або «Ворскла» (Полтава) та винести
футбольний м’яч для майбутньої гри, що проводитиметься в м. Київ або м. Полтава.
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36 (тридцять шість) Призів другої категорії: Кожен з призів другої категорії складається з 2
(двох) квитків на 1 (один) з 6 (шести) домашніх матчів Ліги Європи UEFA 2018, за участю
футбольних клубів «Динамо» (Київ) або «Ворскла» (Полтава), що проводитимуться в м. Київ
та м. Полтава.
Приз надається Переможцю Заходу безкоштовно. Одному Переможцю надається лише
один Приз відповідної категорії.
1.8. Суб'єктами Положення є Організатор, Учасники та Переможці.
Організатор –

ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО»

(код

за ЄДРПОУ –

36425268),

що

зобов’язується надати Приз за перемогу в Заході згідно умов Положення. Юридична адреса
ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО», 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2. Адреса
знаходження департаментів ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» відповідальних за Захід (адреса для
листування): 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90.
Учасниками є повністю дієздатні фізичні особи, що мають громадянство України,
досягли 20-річного віку або старше, відповідають за станом здоров’я та правовими
критеріями умовам Положення, вірно заповнили дані Анкети в Посиланні згідно умов п.
1.3.1. та 1.3.2. Положення. Виявлення особою бажання взяти участь у Заході реалізується
шляхом заповнення усіх даних в формі, розміщеній за Посиланням та погодження усіх
встановлених Організатором умов та правил Положення. Особи, які неправильно, неповно
заповнили форму Анкети чи не погодили правила участі в Заході, -

не визнаються

Учасниками Заходу, й щодо вказаних осіб Організатор ніяких зобов’язань не несе.
Учасник Заходу, який внаслідок Розіграшу отримає Приз є Переможцем. Переможець
Розіграшу, який отримає Приз другої категорії, виключно після отримання Призу на свій
вибір, розсуд і відповідальність має право передати частину Призу (якщо Приз є подільним),
іншій особі.
1.9. Обмеження. Не визнаються Учасниками Заходу та не мають права брати в ньому участь
працівники Організатора, дилерів Організатора, та будь-яких інших компаній, які беруть
участь в підготовці та проведенні Заходу та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки), особи, що не досягли 20 років, обмежено дієздатні і недієздатні особи.
1.10. Застереження.
Сфера Відповідальності

Організатора:

Відповідальність Організатора

Заходу

обмежується зобов’язанням здійснити організаційні дії, передбачені Положенням та
спрямовані на забезпечення Переможцю можливості отримати блага, з яких складається
Приз.
До сфери Відповідальності Організатора відносяться:
•

Повідомлення потенційним Учасникам Заходу усієї достовірної та повної інформації

про проведення Заходу та умови участі у ньому;
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•

Своєчасне інформування Учасників про зміни Заходу, чи інших умовах участі в Заході;

•

Організація та проведення всіх частин Заходу, що передують Розіграшу,

•

Проведення Розіграшу, визначення Переможців.

•

Повідомлення Переможця про результати Розіграшу,

•

Офіційне вручення Призів Переможцям.
Вказаний вище перелік є вичерпним і розширенню не підлягає. Винятки можуть бути

встановлені самим Організатором на власний розсуд та за власною ініціативою.
Організатор жодним чином (окрім як платник) не є стороною відповідних правовідносин
між особами, що отримують блага, з яких складається Приз, та особами, що надають
відповідні блага (туроператори, аеропорти, авіакомпанії та інші перевізники, готелі, заклади
торгівлі та харчування, виробники благ, що випливають з Призу, спортивні заклади та
установи, тощо), а також не є представником жодної з вказаних сторін.
Незалежно від будь-яких заяв, оголошень, інтерпретацій у засобах масової інформації,
Інтернеті, будь-якими особами у будь-який спосіб, що так чи інакше стосуються передачі
Організатором Заходу Призу, Організатор згідно цього Положення не бере на себе будь-яких
інших зобов’язань, ніж вказано вище та сплати відповідної суми податку з доходів фізичної
особи у випадках передбачених законодавством.
Організатор Заходу не несе відповідальності за роботу операторів пошти чи зв’язку,
Інтернет-провайдерів, тощо, внаслідок яких повідомлення не надійшли, надійшли із
запізненням тощо, або не відбулися інші очікувані (вчинювані) суб’єктами Положення дії чи
події.
Організатор Заходу не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, поліцейські (інших, прирівняних до них органів)
операції, військові дії будь-якого характеру, блокади, страйки, локаути, суспільні безлади,
громадські заворушення, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, чи
будь-якої іншої країни, якщо вони впливають на виконання Положення, інші непідвладні
контролю з боку Організатора обставини.
Приз, від отримання якого Учасник відмовився, Організатор використовує на власний
розсуд.
Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих
Призів переможцями Заходу після їх одержання, та за неможливість Учасника отримати
та/або скористуватися отриманим Призом з будь-яких причин.
Сфера відповідальності Переможця:
•

вказання достовірних даних в Анкеті;

•

своєчасне виконання вимог Організатора чи визначених ними осіб;

•

надання

Організатору

копії

паспорту

громадянина

України

та

довідки

про

ідентифікаційний податковий номер;
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за власні кошти нести витрати, що можуть виникнути у зв’язку з отриманням Призу та

його використанням (включно, але не обмежуючись: витрати на проїзд до місця отримання
Призу чи місця отримання благ, що випливають із Призу). Зокрема, Переможець несе
витрати на проїзд у місце проведення матчу Ліги Європи UEFA 2018 і у зворотному
напрямку, на проживання, харчування, оплату будь-яких товарів, послуг, що супроводжують
перераховані перед цим дії, тощо.
•

забезпечення власної безпеки та здоров’я під час користування благами, що

випливають з Призу;
•

прийняття участі у фотосесіях інших рекламних, маркетингових заходах Організатора,

які покликані проінформувати громадськість про отримання Переможцем Призу;
•

володіння мовами спілкування, які необхідні для використання за призначенням

змісту Призів;
•

взаємодія з контактними особами Організатора та/або іншої особи повідомленої

Організатором з питань, що пов’язані з користуванням благами, що входять до складу Призу.
•

надання Організатору Заходу дозволу на використання зображення Переможця в

рекламних матеріалах (фотографіях та відеозаписах, що міститимуть його зображення), які
будуть створені Організатором (чи на замовлення Організатора), як на момент видачі Призу
так і таких, що будуть створені в майбутньому, в межах Заходу «Вболівай разом з KIA»,
зокрема, на території України, шляхом публічного показу, відтворення, розповсюдження та
розміщення на рекламних носіях (друкованих засобах масової інформації та інших подібних
носіях), телебаченні, розміщення в мережі Інтернет, строком до 31 грудня 2019 року
включно;
•

надання Організатору Заходу дозволу на використання (згадування) в рекламних

матеріалах імені, прізвища по-батькові та зазначення населеного пункту проживання
Переможця шляхом текстового і голосового декларування (у т.ч. записом голосу Переможця)
на: радіо, телебаченні, мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації, в якості
учасника Заходу Організатора, на території України, шляхом публічного показу, відтворення,
розповсюдження та розміщення на зазначених рекламних носіях строком до 31 грудня 2019
року включно.
1.11. Інші застереження
У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даного
Положення, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами,
остаточне рішення приймається одноособово Організатором відповідно до вимог діючого
законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
Результати Розіграшу є остаточними і не підлягають перегляду.
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Переможці повинні завчасно прибути до місць надання благ, з яких сформовано Приз
відповідної категорії, у час, визначений представником Організатора і доведений до
відповідного Учасника у будь-який зручний спосіб.
Заміна Призу грошовим еквівалентом не передбачається та не допускається.
Переможець, не наділяється правом вимагати заміни Призу на інше майно, та/або правом
вимагати його заміни на грошову чи іншу компенсацію.
Отримання Призу допускається лише Переможцем. Не допускається будь-які дії,
операції, угоди, де Приз, до його вручення Переможцеві, буде предметом угоди, договору,
або засобом платежу. Переможець до моменту отримання Призу від Організатора не має
право передавати будь-якій іншій особі право на Приз.
Фактична чи юридична передача Переможцем права на Приз до його отримання таким
Переможцем прирівнюється до відмови від Призу. Невиконання вимог Положення щодо
порядку отримання Призу прирівнюється до фактичної відмови від Призу. Також відмовою
від Призу визнається факт не з’явлення, з будь-яких причин, Переможця для отримання
Призу в погоджений час та місце. Факт не з’явлення, з будь-яких причин, Переможця та/або
Супутника переможця на заходах (чи інше фактичне не користування благами, що включені
до складу Призів будь-якої з категорій) визнаються належним виконанням зобов’язань
Організатором згідно Положення. Правові наслідки відмови від Призу чи часткового не
користування благами, що включені до Призу, що засвідчені письмово представником
Організатора та/або його представником, прирівнюються до виконання всіх зобов’язань
відносно відповідних Учасників за цим Положенням належним чином і в повному обсязі, та
звільняє Організатора від будь-яких зобов’язань перед ними.
При наданні Призу у випадках та в порядку передбачених законодавством, Організатор
сплачує податки з доходів фізичних осіб. Будь-які інші можливі витрати, пов’язані з
користуванням благами, що включені до Призу, здійснюються самостійно Переможцем
та/або Супутником переможця, в порядку та на умовах відповідно до діючого законодавства.
Організатор не несе будь-яких інших майнових зобов’язань перед Переможцем та/або
Супутником переможця, крім визначених умовами цього Положення та сплати зазначених
податків. Зокрема, але не обмежуючись, Організатор не здійснює жодних компенсацій й не
бере на себе жодних зобов’язань, що можуть виникнути у Переможця перед чи у зв’язку з
вирушенням, або під час поїздок, передбачених Заходом.
Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому
числі інформації щодо контактів з ними). Для ідентифікації Переможця необхідно пред’явити
представникам

Організатора

оригінал

паспорту

та

ідентифікаційного

коду,

надати

можливість представникам Організатора зробити копії зазначених документів чи відразу
надати їх копії, якщо цього не було зроблено раніше. Якщо паспортні дані Переможця не
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будуть збігатися з даними, внесеними Учасником до Анкети, відповідна особа Учасником не
визнається та прав на Приз не отримує.
2. Умови участі в Розіграші.
2.1. Для участі в Розіграші призів Першої категорії для власників автомобілів Кіа (фізичних
осіб, що можуть бути Учасниками Заходу), які придбали/ють, шляхом укладення договору
купівлі-продажу новий автомобіль КІА в офіційній дилерській мережі КІА в Україні з
01.01.2016 р. по 30.11.2018 р. (включно) та мають дитину віком 8-12 повних років (на момент
проведення Заходу), зростом 105-145 см: потрібно заповнити на сторінці офіційного сайту
https://www.kia.com/ua/uel2018.html електронну анкетувстановленої Організатором форми
Учасника Заходу; ознайомитись з шістьма характеристиками оновленого Kia Sportage;
погодитись на участь у Заході своєї дитини; поширити інформацію з повідомленням про
Захід на власній відкритій сторінці соціальної мережі Facebook з коротким коментарем на
одне речення, на тему: «Чому Ваша дитина заслуговує на шанс вийти на поле разом з
футбольною командою перед матчем Ліги Європи UEFA»; надати дозвіл Організатору на
необмежене використання фото та відеоматеріалів із зображенням дитини у рекламноінформаційних матеріалах, що пов’язані з проведенням заходу.
2.2. Для участі в Розіграші призів Другої категорії власників автомобілів КІА (які не
підпадають під вимоги п.1.3.1.) та підписників сторінки KIA Ukraine у мережі Facebook
https://www.facebook.com/kia.ua,

потрібно заповнити електронну анкету встановленої

Організатором форми Учасника Заходу за посиланням https://www.kia.com/ua/uel2018;
ознайомитись з шістьма характеристиками оновленого Kia Sportage; поширити інформацію з
повідомленням про Захід на власній відкритій сторінці соціальної мережі facebook.
3. Порядок проведення Розіграшів
3.1. Розіграші проводяться у вказані дати та у визначений час в присутності всіх членів
комісії, призначеної Організатором. Члени комісії, за допомогою випадкового вибору, шляхом
використання сервісу https://www.random.org, із числа анкет, отриманих не пізніше 23 год 59
хв. доби, що передує добі розіграшу, обирають осіб, які виконали умови Розіграшу.
Встановлюється наступна послідовність Розіграшів: спочатку обирається Учасник, який
виграв Приз першої категорії; потім шість Учасників, що виграли по одному Призу другої
категорії. Одразу ж після обрання Анкет, члени комісії розглядають Анкети відповідних
Учасників для отримання Призів обох категорій та перевіряють фактичну дату придбання
автомобіля KІА, вік та зріст дитини для отримання Призу першої категорії. Якщо після
перевірки всіма членами комісії буде встановлено відповідність даних, внесених Учасником в
Анкету, вимогам цього Положення, то Організатор одночасно повідомляє Учасника,
зазначеного в Анкеті про перемогу за допомогою контактного телефону, зазначеного у
вибраній Анкеті. Усі Учасники повинні бути на зв’язку за контактними номерами телефону,
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вказаними ними в Анкетах, в день та час проведення Розіграшу. Невиконання цієї умови
(відсутність відповіді на телефонний дзвінок Організатора) може призвести до втрати
Учасником права на отримання Призу.
При неможливості повідомити Переможця за допомогою вказаного ним контактного
телефону відповідний Учасник втрачає право на отримання Призу, а Розіграш відповідної
Анкети вважається таким, що не відбувся, право на отримання Призу отримує наступний
потенційний Переможець. Після чого проводиться новий Розіграш для визначення
Переможця. Всі дії комісії фіксуються у протоколі.
3.2. Приз надається Учаснику, який став Переможцем Розіграшу, в час та у місці, що будуть
окремо погоджені представниками Організатора з Переможцем. Організатор оприлюднює
результати Розіграшу на сторінці КІА у Facebook https://www.facebook.com/kia.ua. Організатор
не несе відповідальності за неправильний номер контактного телефону, неможливість
зв’язатися за цим номером з Учасником, зміну Учасником місця проживання, втрату чи
пошкодження Призу в процесі доставки Учаснику або під час перебування Призу в Учасника.
Неотримання, втрата чи пошкодження Призу з причин, зазначених за обставин, наведених у
попередньому реченні, для цілей Положення визнається такою обставиною, що звільняє
Організатора від будь-яких зобов’язань перед відповідним Учасником.
3.3. Переможець повинен самостійно та за власний рахунок здійснити будь-які витрати,
пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призу.
Учасник не наділяється правом вимагати заміни Призу на інший, та/або вимагати
заміни Призу грошовою чи іншою майновою компенсацію. Відмова Учасника з числа з
переможців Розіграшу від отримання Призу з будь-яких підстав, зафіксована у письмовому
вигляді уповноваженою особою Організатора, вважається належним виконанням зобов’язань
Організатора за цим Положенням і звільняє Організатора від будь-яких зобов’язань перед
відповідним Учасником. До відмови Учасника з числа переможців Розіграшу від отримання
Призу також прирівнюється будь-яка передача будь-якій іншій особі Призу та/або права на
Приз, а так само делегування повноважень на окрему частину Призу до фактичного
отримання Призу. Організатор не несе відповідальності за допущені Учасником помилки в
даних Анкет (в т.ч. VIN-коді автомобіля).
4. Умови участі в Заході.
4.1. Під час користування благами, що випливають з Призу, Організатор не забезпечує
Переможців одягом, взуттям, житлом та їжею, не несе відповідальності за їх стан здоров’я та
за збереження їх особистих речей. Учасники, приймаючи рішення про участь в Заході або
отримуючи Приз, гарантують та запевняють Організатора, будь-яких інших третіх осіб, що
вони:
- достеменно ознайомлені зі станом свого здоров’я;
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- не мають хвороб, інших протипоказань за станом здоров’я, чи особистих, які можуть
створити загрозу життю, здоров’ю під час отримання Призу чи користування благами, що
випливають із Призу, як, власне, Учасникам, що надають дану гарантію й запевнення, так і
іншим особам;
- підтверджують, що ні стан здоров’я Учасника, ні інші чинники не перешкоджають йому
використати Приз будь-якої з категорій та отримувати блага, передбачені Призами;
- усвідомлюють та розуміють, що в ході використання Призу існують фактори ризику,
що потенційно в різних ступенях можуть становити загрозу здоров’ю та життю Учасника.
Підтвердженням участі в Заході Учасник звільняє Організатора від будь-якої відповідальності
за шкоду життю та здоров’ю Учасника, що може настати під час використання ним Призу;
-

самостійно,

без

залучення

Організатора,

й

у

повному

обсязі

нестимуть

відповідальність за власні дії та їх наслідки під час отримання та використання Призу;
- під час отримання Призу виконуватимуть всі вказівки представників Організатора
щодо порядку і способу отримання благ, передбачених Призом;
- під час отримання та використання Призу утримаються від будь-яких діянь (дій або
бездіяльності), які можуть завдати шкоду діловій репутації Організатора та/або бренду КІА.
Гарантії, надані Учасниками, мають бути дійсними і підтримуватися ними протягом (і
до збігу будь-яких можливих наслідків) Заходу, під час отримання Призу та використання
благ, що випливають із Призу.
4.2. Для участі в Заході кожен Учасник повинен надати Організатору певні дані про себе
(ім’я, прізвище, по-батькові, адреса електронної пошти, контактний телефон, тощо згідно
форми Анкети та додаткових вимог Організатора). Крім того Учасник приєднується до умов
Положення та підтверджує участь у Заході шляхом натискання кнопки «Поділитись у
Facebook» у відповідному розділі Посилання. Після отримання повідомлення про перемогу,
Переможець повинен надати протягом одного календарного дня копію свого паспорту та
довідки про ідентифікаційний податковий номер Організатору шляхом відправлення якісної
сканкопії на електронні адреси d.los@falconauto.com.ua, o.soshko@falconauto.com.ua, та в
цей же строк отримати зворотне повідомлення з цієї електронної адреси про успішне
отримання копії відправленого документу, в іншому разі

– забезпечити доставку

Організатору протягом трьох календарних днів після отримання повідомлення про перемогу
якісної копії свого паспорту та довідки про ідентифікаційний податковий номер поштовим
відправленням чи кур’єрською службою доставки з описом вкладення та повідомленням про
доставку. Невиконання вимог цього пункту Положення стосовно надання Організатору копії
паспорту та довідки позбавляє Переможця права на отримання Призу (якщо інше не буде
визначено Організатором на власний розсуд).
4.3. Учасник зобов’язаний: під час проведення Заходу дотримуватись Положення,
дотримуватися

правил
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Організатора, під час користування благами, що входять до складу Призу, дотримуватись
вимог техніки безпеки, толерантно себе вести відносно інших Учасників та третіх осіб,
стежити за відповідністю свого стану здоров’я до встановлених медичних вимог для участі в
заходах, передбачених Заходом, дотримуватися санітарно-гігієнічних, протиінфекційних та
протиепідемічних заходів, завчасно відмовитись від участі в Заходу за наявності факторів,
що є небезпечними для життя та здоров’я Учасника чи третіх осіб.
4.4. Після отримання Призу, Переможець повинен підписати акт приймання-передачі Призу
Заходу за встановленою Організатором формою, що означає виконання Організатором всіх
зобов’язань, що згідно Положення входять до Сфери Відповідальності Організатора. У разі
не підписання акту приймання-передачі Призу Переможцем, комісія з числа 3-х працівників
Організатора має право скласти акт про фактичне надання Призу такому Учаснику на
підставі документів, що можуть підтверджувати вчинення Організатором відповідних дій
щодо вказаних Учасників.
5. Інші умови.
5.1.

Відносини

між

Учасниками,

Організатором,

та

іншими

задіяними

особами

регламентуються цим Положенням та чинним законодавством України, укладеними між ними
угодами.

Це

Положення

офіційно

оприлюднюється

на

сайті

http://www.kia.com/ua/uel2018.html. Організатор залишає за собою право вносити зміни чи
доповнення до цього Положення, здійснюючи відповідні оприлюднення до початку
Розіграшу.
5.2. У відносинах між Учасниками, Організатором та іншими задіяними особами, Положення
має силу договору, до якого кожен з Учасників приєднується шляхом підписання Анкети.
Строком дії даного договору вважається чотири місяці, але в будь-якому випадку до моменту
повного виконання сторонами даного договору зобов’язань, передбачених цим договором.
5.3. Приймаючи участь у Заході Учасник приймає застереження щодо захисту персональних
даних, викладене на вищевказаному сайті, та підтверджує ознайомленість з Положенням
про порядок обробки персональних даних у базах персональних даних Організатора.
Підписом на Анкеті Учасник додатково підтверджує прийняття зазначеного застереження
щодо захисту персональних даних.
5.4. Учасники та Організатор (надалі – Сторони) вживатимуть всіх необхідних заходів для
вирішення будь-яких суперечок, що виникають у зв’язку з Заходом, Положенням, або
випливають з них, шляхом переговорів.
Спори, не вирішені шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з
дня отримання письмового повідомлення або претензії, передаються для остаточного
врегулювання на розгляд Третейському суду «Захист прав» (01004, Україна, м. Київ, вул.
Велика Васильківська, 15/2). Третейський суд буде розглядати справу у складі одного
третейського судді, якщо Сторони додатково не погодять іншого. Розгляд справи буде
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здійснюватись у відповідності із Законом України «Про третейські суди» та Регламентом
Третейського суду.
Сторони погодились, що розгляд справи буде здійснюватись Головою Третейського
суду або Третейським суддею, призначеним Головою Третейського суду. Найменування і
місцезнаходження сторін цієї третейської угоди, у формі третейського застереження в
Положенні, співпадає з найменуванням і місцезнаходженням Сторін. Місцем укладення
третейської угоди у формі третейського застереження в Положенні вважається м. Київ
(юридична адреса Організатора Заходу). Дата укладення третейської угоди у формі
третейського застереження в Положенні співпадає з датою підписання відповідної Анкети
Учасником. Рішення Третейського суду «Захист прав» буде обов’язковим для виконання
Сторонами.
Д.С. Лось
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