
   

 

   

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА до акції 

«Отримай подарунок для смачних страв» 

 

1. Замовник / Виконавець Акції торговельного маркетингу за умовною назвою ««Мої подарунки» 

1.1. Замовником, виконавцем та організатором Акції «Отримай подарунок для смачних страв» (надалі - «Акція») 

є  Приватне акціонерне товариство «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361, юридична адреса: 08800, Київська обл., 

Обухівський район, місто Миронівка, вул. Елеваторна, будинок 1) (надалі — «Організатор»). 

1.2. Мета проведення Акції: дана Акція проводиться з метою збільшення Організатором обсягів продажу продукції 

під торговою маркою «Наша Ряба». 

1.3. Загальний Строк проведення Акції (надалі – строк/період проведення Акції) – Акція проводиться у період з 22 

жовтня 2021 року до 29 жовтня 2021 року включно, при цьому: 

- Завдання Акції виконується в період з «22» жовтня 2021 року до «29» жовтня 2021 року до 10:00 години.  

- Визначення Переможців Акції здійснюється «29» жовтня 2021 року в інтервалі з 10:00 по 15:00. 

1.4. Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи 

державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей), 

АР Крим) у соціальній мережі Instagram та Facebook. 

1.5. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Акції. Зміни набувають 

чинності з моменту їх опублікування  у соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та 

Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) 

1.6. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила  

не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

 

2. УЧАСТЬ В АКЦІЇ, ПЕРЕМОЖЕЦЬ АКЦІЇ 

2.1. Учасником Акції можуть громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 

років), та які зареєстровані та є учасниками/підписниками офіційної сторінки Організатора у соціальній мережі 

Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) 

та які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі — «Учасник» або 

«Учасники»). Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних 

Офіційних Правил. 

2.2. Переможець – Учасник Акції, що отримав право на Подарунок відповідно до цих Правил. 

2.3. Не можуть бути учасниками Акції та не мають права брати в ній участь неповнолітні, особи з обмеженою 

дієздатністю та недієздатні особи, особи, що не є громадянами України, а також не можуть бути учасниками 

працівники Організатора та їх родичі. 

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться в електронному вигляді на сторінці Організатора у соціальній мережі Instagram 

(https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) 

3.2 Для участі в Акції Учаснику необхідно підписатись на сторінку Організатора у соціальній мережі Instagram 

(https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba). 

3.3. Вподобай допис з умовами Акції.  

3.4. У коментарях під дописом з умовами Акції відмітьте людину, якій хочете подякувати та напишіть за що. 

3.5. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції один раз, при умові виконання всіх умов участі у Акції.  

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 даних Правил та належним чином виконала 

усі умови даних Правил. 

4.2. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:  

4.2.1 дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України; 

4.2.2. дотримуватися правил користування Сайтом/соціальною мережею;  

4.2.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах; 

4.2.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам; 

4.2.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, 

у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором або залученими третіми особами з метою 

проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування 

про результати Акції як в рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику 

інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, 

визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку 

обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, 

у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім 

визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання 

https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba


   

 

   

 

Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами та підтверджують своє повне 

розуміння та необхідну проінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних 

даних здійснюється Організатором з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого 

розповсюдження. 

4.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої 

ним інформації про себе Організатором Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-

якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім 

особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, 

інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право 

публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, 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 Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди 

розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних», а також зобов’язується передати всі виключні майнові права інтелектуальної власності на 

відео та фотографії Організатору. 

4.5. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє 

Організатора від обов’язку вручити/надіслати Подарунки передбачені умовами Акції, і такий Учасник, який здобув 

право на отримання Подарунку, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання 

такого Подарунку. 

4.6. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде 

дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також 

застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це 

достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України. 

4.7. Загальна кількість Учасників Акції є необмеженою. 

4.8. Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними будь-яку участь Учасника, а також 

заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу 

реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з 

наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із 

даною Акцією. 

4.9. Організатор має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо профіль (персональна сторінка) учасника Акції  

у соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com) та/або Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) 

буде визнаний недостовірним, тобто з’ясується, що інформація Учасника у профілі відрізняється від наданої ним 

інформації згідно з п. 6.6. Правил, тощо. 

4.10. Організатор має право відмовити в наданні подарунку та позбавити права отримати відповідний подарунок, 

Переможця Акції який не надав згідно з п. 8.1 цих Правил необхідну інформацію та/або надав неправдиві, або 

неповні дані, що вимагаються в п.6.6. цих Правил або не виконав інші умови передбачені Правилами. 

4.11. Організатор має право змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, 

повідомивши про це на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах. 

4.12. У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та за будь-яких інших причин, Організатор Акції має 

право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Акції. 

4.13. Організатор має право внести зміни у Правила, зокрема, але не обмежуючись збільшити загальну кількість 

подарунків Акції або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами, про що Організатор 

повідомляє шляхом розміщення інформації на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram та 

Facebook. 

4.14. Організатор зобов’язаний провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами. Організатор зобов’язаний 

надіслати кур’єром або службою поштової доставки на розсуд Організатора відповідні подарунки, визначені згідно 

з  розділом 7 цих Правил, Переможцям Акції, що виконали всі умови, передбачені цими Правилами. 

4.15. Організатор відповідальний за оподаткування подарунків, що їх отримують Переможці Акції.  

4.16. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне 

виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або 

опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза 

його контролем (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, 

що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням 

від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, 

включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, 

заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів 

на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані 

винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо. 

4.17 . Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на 

участь у Акції. 

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba


   

 

   

 

4.18. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання подарунку Переможцем Акції з 

моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування подарунку. 

 

 

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунку здійснюється  у 

соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або Facebook 

(https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba). 

5.2. Правила та умови можуть бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку 

проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження 

Організатором/ Акції та оприлюднені у соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або 

Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування  у соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або Facebook 

(https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до Правил. 

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

6.1. Визначення Переможця здійснюватиметься Організатором Акції серед учасників Акції, що виконали умови 

передбачені цими Правилами (далі –  «Переможець»).  

6.2. Переможець має право на отримання подарунку у кількості 1 шт. у разі дотримання всіх вимог цих правил та 

визначення Учасника Акції Переможцем.  

6.3. Визначення переможців відбувається на офіційній сторінці у соціальній мережі Instagram 

(https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) випадковим 

чином 29 жовтня 2021 року в інтервалі з 10:00 до 15:00 години за допомогою сервісу Random.org. Результати Акції 

будуть опубліковані на офіційній сторінці Організатора у соціальних мережах Instagram 

(https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) в Stories (сторіз) та 

у коментарях під конкурсним дописом офіційної сторінки до 23:59 години 29 жовтня 2021 року (включно). 

Переможцем є особа, яка буде знаходитись першою у списку, який буде сформований сервісом Random.org.  

6.4. Всього буде визначено 1 (одного) переможця в результаті розіграшу Призу окремо для кожної соціальної мережі 

та Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba).  

6.5. У разі визначення Учасника Акції Переможцем, такому Учаснику Акції для отримання подарунку необхідно  

виконати умови передбачені Правилами. 

6.6. Для отримання подарунку Переможець має надати Організатору в порядку, розділом 8 цих Правил, наступні 

відомості про себе: 

· прізвище, ім’я та по-батькові; 

· власну поштову адресу або адресу проживання; 

· скановані копії 1, 2, сторінок паспорта громадянина України; 

· копію ідентифікаційного коду 

· номер контактного телефону. 

 

7. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД 

 

7.1. Загальний Подарунковий фонд є обмеженим та складає: Млинки для солі та перцю ( у кількості 2  набори), по 

одному набору для кожної соціальної мережі відповідно. 

7.2. Характеристики Подарунку (у тому числі найменування, зовнішній вигляд, колір, склад, розміри, вага, тощо), 

можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Подарунок може відрізнятися за кольором та формою від 

зображення у друкованих та електронних матеріалах. 

7.3. Подарунковий фонд формується Організатором. 

7.4. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має можливості 

одержати Подарунок по Акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої іншої (в тому числі 

грошової) компенсації. 

7.5. Подарунок може бути отриманий Учасником Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих Правил. 

 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ  

8.1. Для отримання подарунку Переможцям Акції необхідно протягом 7 календарних днів з дня визначення 

переможців Акції зв’язатися з Організатором у соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) 

та/або Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba) шляхом надсилання особистого повідомлення з 

відомостями, передбаченими в п. 6.6. цих Правил, та відомостями про перемогу.  

8.2. Подарунки, зазначені в розділі 7 цих Правил, передаються Переможцям Акції силами та коштом Організатора, 

протягом 30 календарних днів з моменту отримання Організатором всієї необхідної інформації від Переможця Акції 
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відповідно до п. 6.6. цих Правил. Податковим агентом (відповідальним за оподаткування подарунків, що їх 

отримують Переможці Акції) в розумінні податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору є Організатор Акції. 

8.3. Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації 

Організатору. 

8.4. Відомості і документи, які передаються Переможцями згідно з цими Правилами Організатору, передаються з 

метою нарахування та перерахування до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством 

України. 

8.5. У разі неотримання Організатором в період, визначений п.8.1 цих Правил, документів, в тому числі інформації, 

необхідної для отримання Переможцями подарунку, подарунки визнаються незатребуваними, а зазначені особи 

втрачають право на отримання відповідних подарунків. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваних 

подарунків. Організатор повтоно не розігрує Подарунки, які не були отримані Переможцем акції. 

8.6. Подарунки не можуть бути витребувані повторно, грошова компенсація подарунків не видається. 

8.7. Переможець Акції зобов’язаний отримати подарунок особисто та не має права передавати право на отримання 

подарунку третім особам. 

8.8. Подарунок буде надіслано кур’єром або службою поштової доставки на розсуд Організатора Акції.  

 

9.ІНШЕ 

9.1. Дані Правила є публічним інформування (донесенням) умов. Зокрема умов отримання подарунку Переможцями 

акції. 

9.2 . Якщо після закінчення дії Акції Організатор не може доставити подарунок з причин, що не залежать від нього, 

в тому числі під дією обставин Форс-Мажору або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого 

подарунку, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання подарунку. 

9.3. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами та умовами 

проведення Акції. 

9.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, 

неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого 

законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.5. У разі, якщо Учасник для покращення своїх результатів участі чи здобуття переваги в Акції використовує 

(використовував) програмні/механічні методи, використання яких вважається порушенням Правил Акції, і такі дії 

були виявлені Організатором, вони право у будь-який час та без будь-яких пояснень позбавити такого Учасника 

права участі в Акції і права на отримання подарунку.  

9.6. У разі, якщо Організатором були виявлені факти зловживання, обману, надання недостовірної та неправдивої 

інформації Учасником, будь які дії, які нечесним та/або непрозорим шляхом допомогли Учаснику стати 

Переможцем, будь які неетичні дії Учасника, такого Учасника може бути позбавлено права участі в Акції і права на 

отримання подарунку. 

9.7. Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Акції можна отримати за допомогою розділу повідомлення 

на офіційних сторінках Організатора в соціальних мережах Instagram (https://www.instagram.com/nasha.ryaba/) та/або 

Facebook (https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba). 

За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і Організатора та інших осіб, Учасник Акції може 

бути без попередження позбавлений права у участі у Акції. 

9.8. При виконанні умов Акції Учасникам Акції забороняється використовувати матеріали, які: порушують 

авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; 

розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або 

закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний 

характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, 

публікації не будуть прийматися до участі в Акції, а Учасник, який розмістив таку 

публікацію/матеріал/відгук/відео/фото, тощо може бути без попередження позбавлений права на участь у Акції. 

9.9.У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у 

Організатора збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 

9.10. Організатор залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають 

шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути 

усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Організатор самостійно здійснюють оцінку 

сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей. 

9.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї 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 будь-якою іншою 

причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, 

цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, 

змінити або тимчасово припинити проведення Акції. 

9.12. Беручи участь в Акції всі її Учасники та Переможці безкоштовно передають Організатору всі виключні 

авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» на всі зображення, які беруть участь в Акції, включаючи, але не обмежуючись наступним: право на 

https://www.instagram.com/nasha.ryaba/
https://www.facebook.com/Nasha.Ryaba


   

 

   

 

використання Організатором твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на 

заборону або дозвіл використання твору або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його 

частин у будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин  у тому числі, але не 

виключно  шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних 

мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його 

частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових 

частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження твору шляхом першого продажу, 

відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до 

першого продажу примірників твору, подання  твору до загального відома публіки таким чином, що її представники 

змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників 

твору/його частин в майновий найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників твору, експорт та імпорт примірників твору;  інші майнові права.  

9.13. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, 

за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.  

9.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції. 

9.15. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. 

9.16. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції 

самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у 

зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для 

отримання будь-якої інформації про Акцію, придбання акційного товару, тощо). 

9.17. Організатор  Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника 

Акції. 

9.18. Організатор Акції не несе відповідальності за: 

- не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції; 

- не ознайомлення Учасника Акції з Подарунковим Фондом Акції та умовами отримання Подарунків; 

- неотримання/несвоєчасне отримання Організатором відомостей/документів, необхідних для вручення 

відповідного Подарунку Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі 

Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин; 

- невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих 

Правилах; 

- неотримання відповідного Подарунку Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора, в тому числі 

у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником; 

- неможливість Учасника Акції скористатися правом на отримання відповідного Подарунку Акції; 

- неможливість Учасника Акції скористатися відповідним Подарунком Акції; 

- якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг; 

- за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві 

України, що діють на території проведення Акції, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

9.19. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості 

укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у 

Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх 

дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та 

зберігання його Персональних даних. 


	7.1. Загальний Подарунковий фонд є обмеженим та складає: Млинки для солі та перцю ( у кількості 2  набори), по одному набору для кожної соціальної мережі відповідно.

