ПРАВИЛА
проведення рекламної акції під умовною назвою
«Veet Sensitive Precision Challenge»
1.

Загальні положення.
1.1. Замовником рекламної акції під умовною назвою «Veet Sensitive Precision Challenge» є ТОВ «РЕККІТТ
БЕНКІЗЕР УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ 33696041, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект
Степана Бандери, 28А, літера Г, оф. 80 (далі по тексту – «Замовник»).
1.2. Організатором рекламної акції під умовною назвою «Veet Sensitive Precision Challenge» є ТОВ «ГОШВА
Дот Дот», надалі «Замовник», в особі головного бухгалтера Токар Віти Олегівни, яка діє на підставі
Довіреності від 01.09.2016р., Код ЄДРПОУ 40360359, місцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 12
(далі по тексту – «Організатор»).

2.

Визначення термінів, що вживаються по тексту даних Правил.
2.1. Акція – рекламний захід під умовною назвою «Veet Sensitive Precision Challenge», що реалізується в рамках та
відповідно до умов даних Правил, передбачає залучення Учасниками Акції жіночої статі (Організатори
завдання) Учасників Акції чоловічої статі (Виконавці завдання) шляхом пропонування до використання
Виконавцем завдання обраного Організатором завдання засобу для видалення волосся (Засіб) та місця на тілі
Виконавця завдання, де має бути застосований Засіб (Ділянка), визначення Переможців Акції та вручення
Заохочень Акції Переможцям Акції та Виконавцям завдання.
2.2. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, вчиняє дії, необхідні для
участі у Акції та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
2.3. Організатор завдання – Учасник Акції жіночої статі, що із запропонованих до вибору варіантів на власний
розсуд обирає Завдання та умови його виконання, а також Виконавця завдання, засобами Сайту надсилає
Завдання Виконавцю завдання та у разі виконання Завдання Виконавцем завдання – приймає участь у
визначенні Переможців Акції.
2.4. Виконавець завдання – Учасник Акції чоловічої статі, що його обрано Організатором завдання та
запропоновано взяти участь у Акції шляхом виконання Завдання на умовах, обраних Організатором завдання.
Виконавець завдання, що відмовився від виконання Завдання, одночасно з Організатором завдання втрачає
право на участь у визначенні Переможців Акції.
2.5. Завдання – організоване Організатором Акції завдання, що включає пропозицію щодо видалення волосся
Виконавцем завдання на 1 (одній) обраній Організатором завдання ділянці тіла Виконавця завдання (Ділянка)
за допомогою 1 (одного) обраного Організатором завдання засобу для видалення волосся (Засіб). Завдання
вважається виконаним у разі розміщення Виконавцем завдання в мережі Інтернет відео, що відображає процес
виконання Завдання та результат (Відео).
2.6. Засіб – один із засобів для видалення волосся, що обирається Організатором завдання для виконання Завдання,
як то: пінцет, епілятор чи бритва.
2.7. Ділянка – ділянка тіла Виконавця завдання (виключно брови, борода чи груди), виключно на якій він може
видаляти волосся за допомогою Засобу під час виконання Завдання.
2.8. Відео – аудіовізуальний твір, що створений Виконавцем завдання, містить зображення Виконавця завдання та
відображає процес виконання Завдання Виконавцем завдання, виключні авторські та суміжні права на
використання яких належать Виконавцю завдання без будьяких обмежень та у повному обсязі передаються
Організатору/та Замовнику Акції.
2.9. Сайт – вебсайт, що належить Замовнику Акції, розміщений в мережі Інтернет під іменем www.veet.com.ua.

3.

Загальні умови проведення Акції.
3.1. Акція проводиться Замовником на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій
Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також території Луганської та Донецької областей, що
знаходяться поза контролем української влади, виключно, з міркувань безпеки (за текстом даних Правил —
Територія проведення Акції).
3.2. Акція проводиться у період з 10 лютого 2017 року (12.00.00 год.) по 07 квітня 2017 року (11.59.59 год.)
включно (за текстом даних Правил – Період проведення Акції).
3.3. Акція проводиться з метою просування продукції Організатора Акції, яка випускається під знаком для товарів
і послуг ТМ «Veet».
3.4. Замовник/Організатор Акції не отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є
азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною
обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

4.

Загальні вимоги до Учасників Акції.
4.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18річчя, проживають на Території
проведення Акції.
4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання ними умов
даних Правил:
4.2.1. працівники Замовника/Організатора Акції і будьяких інших осіб, які беруть участь у підготовці та
проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
4.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
4.2.3. особи, що не відповідають умовам п. 4.1. даних Правил.
4.3. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
4.3.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
4.3.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
4.3.3. надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах;
4.3.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
4.3.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника у Акції.
4.4. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом проставляння Учасником Акції електронної відмітки,
згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним
Учасником Акції у відповідності до вимог законодавства України.
4.5. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовилася від надання згоди на
обробку його персональних даних втрачає право на подальшу участь у Акції.
4.6. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів
зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє такого Учасника Акції права на подальшу участь у Акції та
звільняє Організатора/Виконавця Акції від будьяких зобов’язань перед таким Учасником Акції.
4.7. Учасник, що викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації
результатів Акції або спробі незаконного отримання Заохочення Акції з використанням технічних або
будьяких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора та/або Виконавця дискваліфікується та не
бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують
законодавство України, інформація про неї може бути передана в правоохоронні органи.
4.8. У разі виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будьякої особи/Учасника Акції,
в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Виконавець Акції має право
усунути Учасника від подальшої участі у Акції, та/або прийняти рішення щодо автоматичного блокування
IPадреси відповідного Учасника Акції. Заблокований акаунт може бути поновлений виключно за особистим
обґрунтованим поясненням такого Учасника Акції Організатору/Виконавцю Акції. Організатор/Виконавець
Акції залишає за собою право визначати які саме дії є протиправними та які пояснення є обґрунтованими.
4.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у
Акції.
4.10.Учасник Акції, що вчинив протиправні дії та/або дії, визначені у п. 4.6, 4.7., 4.8. даних Правил визнається Не
належним Учасником Акції.
4.11.Замовник Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили вказані
вище гарантії та/або визнані Не належними Учасниками Акції.
4.12.У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у
Організатора та\або Виконавця Акції збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у
повному обсязі.
4.13.Учасники Акції діють особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасники Акції беруть на себе всі
ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочень Акції.
4.14.Організатор залишає за собою право в будьякий момент вводити додаткові технічні обмеження, що
перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будьякої спроби несумлінної поведінки Учасника, він
може бути усунений від участі в акції. Організатор/Замовник самостійно здійснює оцінку сумлінності участі
в акції на підставі наявних у Організатора/Замовника технічних можливостей і з урахуванням положень
чинного законодавства України і цих Правил.

5.

Загальні умови участі в Акції.
5.1. Для участі в Акції Учасникам Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції:
5.1.1. Організатору завдання:
5.1.1.1. За допомогою веб – застосунку, розміщеного на Сайті сформувати Завдання;
5.1.1.2. Обрати одну з соціальних мереж (https://www.facebook.com/ або https://www.vk.com/), для
реєстрації на Сайті, що передбачає надання персональних даних, та публікації Завдання;
5.1.1.3. Обрати Виконавця завдання, що за допомогою обраного Організатором завдання Засобу
видалить волосся на обраній Організатором завдання Ділянці;

5.1.1.4. За допомогою електронних засобів комунікації надіслати Виконавцю завдання пропозицію до
виконання Завдання, в якому вказані обрані умови;
5.1.2. Виконавцю завдання:
5.1.2.1. Повідомити Організатора завдання про готовність виконати Завдання шляхом реєстрації на
Сайті за допомогою однієї із соціальних мереж (https://www.facebook.com/ або
https://www.vk.com/), що передбачає надання персональних даних;
5.1.2.2. З моменту отримання пропозиції на виконання Завдання і протягом Періоду проведення
Акції, виконати Завдання. Виконуючи Завдання Виконавець завдання розуміє та беззаперечно
погоджується з умовами Завдання та не буде мати претензій до Організатора/Замовника Акції
щодо її умов;
5.1.2.3. Зафіксувати виконання Завдання за допомогою будьякого доступного засобу фіксації
зображення у відео форматі (Відео);
5.1.2.4. Розмістити Відео у мережі Інтернет на вебсайті https://www.youtube.com або Сайті;
5.1.2.5. У разі розміщення Відео на вебсайті https://www.youtube.com надати посилання на Відео у
відведеному на це полі на сторінці Сайту із Завданням.
5.2. Впродовж Періоду проведення Акції Учасники Акції мають право взяти участь в Акції лише один раз.
5.6.
Вимоги до Відео, для участі у Акції:
5.6.1. має містити зображення процесу виконання Завдання, відповідно до обраних Організатором
завдання умов;
5.6.2. має містити розбірливе зображення Виконавця завдання;
5.6.3. має бути створене виключно власним творчим шляхом Виконавця завдання за допомогою будь –
якого доступного засобу фіксації зображення у відео форматі;
5.6.4. має бути чітким та зрозумілим, не містити еротичних, порнографічних сцен, сцен насилля,
ненормативну лексику, заклики до вчинення протиправних діянь, тощо, зображення процесу
паління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин, конфіденційної та/або іншої
інформації з обмеженим доступом, елементи плагіату та іншого несанкціонованого використання
об’єктів чужої інтелектуальної власності, та вчинені з порушення діючого законодавства України;
5.6.5. не має бути таким, що розпалює міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагує
фашизм, містить сцени насильства або закликає до жорстокого поводження з тваринами, ображає
інших користувачів і носить непристойний характер, містить негативну інформацію про ТМ
«Veet» та/або про Cайт, та/або про Акцію, або іншим чином порушує чинне законодавство
України;
5.6.6. має бути індивідуальним. Забороняється використовувати відео/фото/зображення/ графічні
елементи/ вислови та/або думки третіх осіб, в тому числі інших Учасників Акції, повторно
розміщувати уже розміщені Відео, тощо;
5.6.7. розмір Відео має буди не більшим – 1 (одного) гб;
5.6.8. формат Відео, розміщеного на Сайті, має бути mp4.
5.7.
Не допускаються до участі у Акції та не дають право на визначення Переможців Акції:
5.7.1. Відео, що не містить процесу виконання Завдання або іншим чином не відповідають умовам
даних Правил;
5.7.2. Відео, яке раніше було опубліковане (розміщене) в мережі Інтернет, в тому числі, на Сайті у
рамках Акції та/або містить елементи Відео, що були раніше розміщені в мережі Інтернет та/або
на Сайті;
5.7.3. Відео, які носять дискримінаційний та/або деструктивний характер, порушують моральні
принципи та засади суспільства, ображають честь і гідність людини і громадянина, містять
ненормативну лексику, елементи порнографії, насильства, що ображають честь та гідність
будьяких осіб, які можуть стати причиною збудження соціальної, расової, національної або
релігійної ворожнечі, будьякі інші матеріали, які суперечать законодавству України;
5.7.4. Відео, які негативно впливають на позиціонування на ринку (імідж) знаку для товарів і послуг
ТМ «Veet»;
5.7.5. Відео, які розміщені з порушенням умов, визначених у п. 5.5.1.1. даних Правил;
5.7.6. Відео Учасників Акції, які визнані Порушниками Акції.
5.8.
До публікації на Сайті з метою участі в Акції допускаються тільки Відео, які пройшли перевірку на
відповідність даним Правилам (модерацію). Перевірка (модерація) проводиться Організатором або
уповноваженою ним особою протягом двох робочих днів з моменту розміщення Відео/посилання на
відео на Сайт Виконавцем завдання. Організатор/Замовник Акції залишає за собою право відхиляти
Відео, які представлені для участі у Акції (розміщені на Сайті), якщо на думку Організатора чи
Замовника вони не відповідають даним Правилам або суперечать внутрішній політиці Замовника, або
можуть негативно вплинути на позиціонування на ринку (імідж) товарного знаку «Veet». Організатор та
Замовник має право не доводити до відома Учасників Акції такі причини, як відхилення Відео від участі
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у Акції до публікацій на Сайті та видалення Відео з Сайту після публікації.
Виконавець завдання гарантує, що для участі у Акції публікує Відео, автором якого він є, і такою
публікацією не порушує як будьякі авторські, суміжні, так і інші права та законні інтереси третіх осіб
володіє виключними авторськими та суміжними правами на усі складові Відео та/або у встановленому
законом порядку отримав необхідні дозволи на використання чужих об′єктів права інтелектуальної
власності.
При публікації Виконавцем завдання Відео в рамках участі у Акції, Виконавець завдання погоджується,
розуміє та зобов’язується у разі використання у відео об’єктів авторського/суміжного права третіх осіб,
самостійно отримувати у законних правоволодільців авторських та суміжних прав необхідні дозволи та
права на публічне сповіщення, оприлюднення, адаптацію, включення до складу інших об′єктів
авторського права, передачу третім особам об′єктів авторського та/або суміжного права, їх складових
частин, тощо, у обсязі, необхідному для використання у відео для участі у Акції. Виконавець завдання
несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення авторських, суміжних
прав та прав інтелектуальної власності третіх осіб.
Факт публікації Відео до участі у Акції, означає повну та безумовну згоду Виконавця завдання, як
власника виключних майнових авторських та суміжних прав, на безоплатну передачу у повному обсязі
Організатору та Замовнику Акції виключних майнових авторських та суміжних прав на Відео, як на
об′єкт авторського та суміжного права, для його подальшого використання Організатором/Замовником
Акції будьякими, що не суперечать закону способами без обмеження по терміну та території
використання, а також способу та тиражу відтворення. Виконавець завдання дозволяє
Організатору/Замовнику Акції використовувати Відео анонімно (без вказівки П.І.Б виконавця (ів),
виконавця (ів) авторських та/або суміжних прав), оприлюднювати Відео від свого імені, відчужувати
Відео, права на нього тощо.
З моменту публікації Відео в рамках Акції Виконавець завдання передає, а до Організатора/Замовника
Акції переходять всі виключні майнові суміжні права на Відео Організатору/Замовника Акції.
У разі пред’явлення Організатору/Замовнику Акції претензій третіми особами, пов’язаних з порушенням
авторських/суміжних або інших прав на Відео або у зв’язку з їх використанням, в тому числі шляхом
публікації у мережі Інтернет, подальшим використанням Відео Організатором/Замовником Акції, у
рекламних матеріалах, тощо, відповідальність за таке порушення несуть відповідні Виконавці завдання,
що опублікували спірні Відео.
У випадку пред’явлення третіми особами претензій до Організатора/Замовника Акції, пов’язаних з
використанням Відео, в тому числі шляхом розміщенням у мережі Інтернет тощо, а також з
використанням Організатором/Замовником Акції переданих йому Виконавцем завдання згідно з даними
Правилами виключних майнових авторських та суміжних прав на Відео, Виконавець завдання
зобов’язується урегулювати вказані претензії власними силами та власним коштом без залучення
Організатора/Замовника Акції.
У випадку порушення Виконавцем завдання Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало
виникнення у Організатора/Замовника Акції додаткових витрат та/або збитків, Виконавець завдання
зобов’язаний відшкодувати такі витрати/збитки у повному обсязі.
За вживання нецензурних виразів, образ направлених як на Учасників Акції, так і на
Замовника/Організатора Акції, Виконавець завдання може бути без попередження позбавлений права
користування Сайтом Акції та позбавлений права на участь у визначенні Переможців Акції.
Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати
інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як конкретної
особи, так і групи осіб.
При роботі з Сайтом Учасникам Акції забороняється використовувати матеріали, які:
5.18.1. містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити
нормальну роботу комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення;
5.18.2. порушують авторські або суміжні права третіх осіб;
5.18.3. містять будьякі еротичні чи порнографічні зображення або тексти;
5.18.4. розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени
насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами;
5.18.5. ображають інших користувачів і носять непристойний характер;
5.18.6. іншим чином порушують чинне законодавство України.
У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту і не буде
розміщатися на Сайті.
Виконавець завдання має право відмовитися від його виконання та/або створення/розміщення/публікації.
За таких умов Виконавець завдання та Організатор завдання втрачають право на отримання Головного
призу Акції.

6.

Заохочення Акції.
6.1. Гарантований подарунок – електронний промокод, що надає право на додаткову знижку у розмірі 5% від
вартості продукції на придбання тримеру Veet Sensitive Precision в Інтернетмагазині за адресою:
https://parfums.ua  необмежена кількість;
6.2. Головний приз – тример Veet Sensitive Precision – 40 (сорок) шт., надається Переможцю на безоплатній
основі, згідно п. 165.1 ПКУ не підлягає обкладенню Податком на доходи фізичних осіб і військовим
збором.
6.3. Гарантовані Подарунки Акції та головний приз Акції надалі разом іменуються  Заохочення.
6.4. Замовник Акції не несе жодних додаткових витрат, пов’язаних з реалізацією Заохочень Акції.
6.5. Замовник Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, комплектацію, умови реалізації тощо
Заохочення Акції.
6.6. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену вище кількість.
6.7. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Замовника Акції і використовується
виключно для надання Заохочення Переможцю Акції.
6.8. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, вид), зазначених у рекламних матеріалах, які будуть
поширюватись Організатором та/або Замовником Акції протягом Періоду проведення Акції, може
відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

7.

Визначення Переможців Акції.
7.1. Визначення Переможців Акції проводиться 17 лютого 2017 року, 24 лютого 2017 року, 3 березня 2017 року,
10 березня 2017 року, 17 березня 2017 року, 24 березня 2017 року, 31 березня 2017 року та 7 квітня 2017
року о 12 год. 00 хв. 00 сек. за допомогою онлайн сервісу генерації випадкових чисел random.org шляхом
випадкової вибірки серед розміщених Виконавцями завдання Відео, протягом Періоду проведення Акції, які
пройшли модерацію (опубліковані на Сайті) і не були відібрані раніше, та відбору 5 (п’яти) Відео під час
кожного визначення.
7.2. Організатор завдання та Виконавець завдання, що зареєстрував Відео, визнаються Парою Переможців Акції
з моменту визначення, а Організатор завдання визнається Переможцем Акції та здобуває право на отримання
Головного призу Акції, у разі, якщо Організатора/Виконавця завдання не визнано Переможцем Акції раніше
та/або Не належним Учасником Акції.
7.3. Відео, що їх обрано під час визначення Пари Переможців Акції не приймають подальшої участі у визначенні
Переможців Акції.
7.4. У разі, якщо під час окремого визначення Переможців Акції виявлено не можливість відбору 5 (п’яти) Відео
з незалежних від Організатора/Замовника Акції, причин, зокрема, якщо кількість Відео, що пройшли
модерацію на дату відповідного визначення Переможців Акції є меншою за 5, тощо, Організатор Акції, під
час останнього визначення Переможців Акції, що відбудеться 7 квітня 2017 року обирає таку кількість Відео
та Переможців Акції, відповідно, щоб загальні кількість Переможців Акції за результатами проведення Акції
становила 40 (сорок) осіб.
7.5. Всього за результатами проведення Акції обирається 40 (сорок) Переможців Акції.
7.6. Одночасно з визначенням Переможців Акції, що першочергово здобувають право на отримання Заохочення
(надалі – Основний Переможець Акції) додатково визначаються ще 10 (десять) Переможців Акції, що в
порядку черговості здобувають право на отримання Заохочення, у разі, якщо Основний Переможець Акції
втрачає право на належне йому Заохочення (надалі – Додаткові Переможці Акції).
7.7. При настанні хоча б однієї з обставин, що визначені у п. 8.10. даних Правил, Основний Переможець Акції
втрачає право на отримання належного йому Заохочення Акції, Додатковий Переможець Акції, що обраний
одночасно з таким Основним Переможцем Акції в порядку черговості визнається Основним Переможцем
Акції та здобуває право на отримання Заохочення Акції.
7.8. Переможців Акції буде сповіщено через соціальні мережі, які було використано при реєстрації одразу після
його визначення. На сайті розміщується відео Виконавця завдання та фотокартка Переможця Акції.
7.9. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Замовником Акції та відображаються у
Протоколах. Результати визначення, зафіксовані Замовником Акції у Протоколах, є остаточними та такими,
що не підлягають оскарженню.

8.

Порядок, умови і терміни отримання Заохочення Акції.
8.1. Кожен Виконавець завдання здобуває право на 1 (один) Гарантований подарунок Акції. Виконавець завдання
має право реалізувати належний йому Гарантований подарунок виключно для придбання тримеру Veet
Sensitive Precision у Інтернет – магазині https://parfums.ua у строк до 7 квітня 2017 року. Виконавець завдання
самостійно приймає рішення про реалізацію належного йому Гарантованого подарунку Акції.
8.2. Для отримання належного йому Головного призу Акції Переможець Акції протягом 3 (трьох) робочих днів з

моменту визнання його такими зобов’язаний:
8.2.1. зв’язатися з Замовником, щоб підтвердити можливість отримати належного йому Заохочення Акції;
8.2.2. за вказаною Замовником або Організатором адресою, надати всі дані та копії документів, необхідні
для отримання Заохочення Акції, а саме: копію паспорта громадянина України (усі сторінки із
записами). Вказані відомості і документи, надаються засобами електронної пошти з метою
надсилання Заохочення Переможцю Акції. Переможець Акції несе відповідальність за достовірність
наданої ним інформації.
8.3. Головний приз Акції вручається Переможцю Акції за допомогою служби поштової/кур’єрської доставки
«Нова пошта» на умовах служби доставки.
8.4. Заохочення вважається врученим з моменту передачі його перевізникові.
8.5. Вручення Головного призу Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами
цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з
якихнебудь причин не може отримати Головний приз особисто, такий Переможець Акції не має права
передати/поступитися своїм правом будьякій третій особі.
8.6. З моменту вручення Головного призу Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів пов’язаних з
реалізацією та використання належним йому Головного призу Акції.
8.7. У випадку неможливості вручити Головний приз відповідному Переможцю Акції з будьяких причин – такий
Переможець Акції вважається таким, що відмовився від вручення йому Головного призу Акції.
8.8. Замовник/Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше
використання Переможцем Акції Головного призу Акції після їх вручення та/або за неможливість таким
Переможцем Акції скористатись належним йому Головним призом Акції з будьяких причин та/або будьякі
наслідки використання Головного призу Акції.
8.9. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною
умовою отримання Головного призу Акції. Невиконання будьяких умов, передбачених цими Правилами,
позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Головного приз Акції. При
цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Головного призу
Акції та не має права на одержання від Замовника/Організатора Акції будьякої компенсації.
8.10. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Головного призу Акції без будьяких
компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення Акції у таких випадках, не залежно від того у
який час стали відомими вказані обставини:
8.10.1. якщо представники Замовника/Організатора Акції не зможуть зв’язатися з Переможцем Акції для
отримання повідомлення про визнання Учасника Акції Переможцем Акції та/або підтвердження
можливості отримання Головного призу Акції, з не залежних від Замовника/Організатора Акції
причин;
8.10.2. якщо Переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 8.2. даних Правил у їх сукупності та інших
зобов′язань, передбачених даними Правилами;
8.10.3. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Головного призу Акції будьяким
зручним для нього способом;
8.10.4. у разі не можливості ідентифікувати Переможця Акції;
8.10.5. у разі визнання Переможця Акції – Не належним Учасником Акції;
8.10.6. у разі не належного виконання умов даних Правил.
8.11. У разі неможливості вручення Головного призу Акції Переможцю Акції, що здобув на нього право, такий
Головний приз Акції визнається незатребуваним. При цьому відповідний Головний приз Акції не може бути
затребуваним Переможцями Акції повторно.
8.12. Грошова та/або будьяка інша компенсація Головного призу Акції не видається.
8.13. У разі виявлення неможливості вручення Головного призу Акції, Замовник або Організатор Акції мають
право розпорядитися незатребуваними Заохоченнями Акції на свій розсуд.
9.

Загальні умови проведення Акції.
9.1.
Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті www.veet.com.ua
9.2.
Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності за:
9.2.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції Учасниками/Переможцями Акції;
9.2.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцями Акції
обов'язків, передбачених у цих Правилах;
9.2.3. розірвання договірних відносин з постачальником Інтернет послуг, як наслідок  неможливістю
вчинити одну або кілька дій, що визначені п. 4.2. даних Правил;
9.2.4. будьякі технічні та інші збої у роботі Інтернет, що виникли не з вини Організатора/Виконавця Акції;
9.2.5. за будьякі збої в роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі у Акції;
9.2.6. неотримання Головного призу Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Організатора

Акції;
9.2.7. неможливість скористатися правом на отримання Гарантованого подарунку/Головного призу Акції;
9.2.8. неможливість скористатися Гарантованим подарунком/Головним призом Акції;
9.2.9. за наслідки використання Гарантованого призу Акції;
9.2.10. за якість та умови надання реалізації Гарантованого подарунку Акції;
9.2.11. Якість та умови надання послуг перевізником.
9.3. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
9.3.1.
Замовник та Організатор Акції мають право змінити Правила Акції. Про зміну умов Акції має бути
оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;
9.3.2.
Інформація про факт перемоги, а також Ім'я та фотокартка Переможця Акції будуть опубліковані на
сторінці Сайту без сплати будьякої винагороди;
9.3.3.
Переможець Акції підтверджує свою згоду на здійснення Замовником/Організатором Акції (їх
уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Замовника чи Організатора
фото і відео зйомки участі Переможця Акції у Акції, а також на адаптацію та використання Відео
без будьяких обмежень, без сплати будьякої винагороди за таке використання, як на момент
проведення Акції, так і в майбутньому, зокрема в засобах масової інформації і в рекламних цілях, в
тому числі в рекламних матеріалах, без будьяких додаткових погоджень.
9.3.4.
Учасник/Переможець Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Замовником
Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції
отриманих від Учасника/Переможця Акції персональних даних, з дотриманням необхідних заходів
захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
9.3.5.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних
Правил. Факт відправки Замовнику/Організатору Акції будьяких персональних даних засвідчує
згоду Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання
Замовником/Організатором Акції згідно Правил використання персональних даних.
9.3.6 Замовник Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції для
інформування її Учасників про майбутні активності Замовника.
9.4. Виконавці завдання, підтверджують, що беруть участь в Акції добровільно та не будуть мати будьяких
претензій до Організатора/Замовника Акції.
9.5. Замовник/Організатор Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти
з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
9.6. Замовник/Організатор Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення Переможців Акції
та/або розподілу Заохочень між Переможцями Акції.
9.7. Замовник/Організатор Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будьякі заявки на участь
(реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даному Акції будьякій особі, яка підроблює або
отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані
Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будьякій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Акцією.
9.8. Якщо з будьякої причини будьякий аспект даного Акції не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет,
дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або
будьякою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Організатором Акції, яка спотворює або
втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Організатор
Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення
Акції, або ж визнати недійсними будьякі реєстрації.
9.9. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
9.10. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства
України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при не врегульованих
правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Замовником Акції. Рішення Замовника Акції з
усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не
підлягають перегляду.
9.11. Замовник/Організатор Акції мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних
Правил.
9.12. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочення Акції, а також відповідальність
за невиконання даного обов'язку несе Організатор.

