Правила проведення Акції Vega
1 Загальні положення
1.1 Організатором Акції Vega є ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (Україна, 01011, м. Київ,
провулок Кутузова,3 (далі по тексту – Організатор).
1.2 Це Положення про проведення Акції (далі по тексту – Положення) визначає
порядок і умови проведення даної Акції з метою просування послуг, що надаються ПрАТ
«Фарлеп-Інвест».
2 Умови проведення Акції
2.1 Акція проводиться з «17» грудня 2016 року (з моменту публікації конкурсного
посту) і закінчується о 23.59 «8» січня 2016 року.
2.2 Акція проводиться на території України у глобальній мережі Інтернет на веб-сайті
http://www.facebook.com/ (надалі - Сайт) в офіційній спільноті Організатора Vega Telecom
Group (надалі – Спільнота). Виняток становить територія тимчасово окупованої Автономної
республіки Крим, а також інші території з особливим статусом.
2.3 В Акції можуть приймати участь усі повнолітні дієздатні громадяни України та
особи, що прирівнюються до них, які проживають на території України та зареєстровані на
веб-сайті http://www.facebook.com/ (далі – Учасники). Неповнолітні особи мають право брати
участь в Акції тільки за згоди своїх законних представників відповідно до чинного
законодавства України (з урахуванням умов пункту 2.3 цього Положення).
2.4 Організатор зберігає за собою право змінювати умови Акції, попередньо
повідомивши Учасників повідомленням на стіні сторінки Спільноти Vega Telecom Group.
2.5 Організатор проводить Акцію самостійно обираючи місцем проведення Сайт, при
цьому власники Сайту звільняються від відповідальності перед Учасниками Акції за
результати її проведення. Акція не спонсорується, не рекомендується не керується
власниками Сайту.

3.Умови участі в Акції
3.1 Для участі у Акції Учаснику необхідно:
- поставити «лайк» на сторінці Vega Telecom Group ;
- зробити власне різдвяне фото України (до участі приймаються фото з усієї
України) і викласти його на своїй сторінці у Facebook чи Instargam з хештегом
#vegaholidays ;
- перевірити, щоб пост у Facebook та Instagram був відкритим для всіх .
3.2 Право на участь у визначенні переможців Акції та отримання подарунку
здобувають усі Учасники Акції, що належним чином виконали умови даних
Положень.
3.3 Різдвяні фото України, що будуть розміщені на сторінці Учасника Акції у
Facebook чи Instargam з хештегом #vegaholidays після 23.59 (Київський час) ____
січня 2017 включно, до участі в Акції не приймаються.
3.4 Організатор приймає рішення про відповідність фотографії Правилам на свій
розсуд.
3.5 У випадку виявлення факту підробки Учасником Акції або отримання вигоди
з підробки процесу реєстрації на Сайті, приєднання до Спільноти або інших умов
Акції, порушення Учасникам Акції даного Положення, деструктивних дій або дій
вчинених з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будьякій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією, такий Учасник Акції
визнається Порушником.
3.6 Кожен Учасник вправі брати участь в Акції не більше 1 (одного) разу за весь
час її проведення та в одній соціальній мережі.

3. 7 Всі Учасники Акції самостійно оплачують усі витрати, понесені ними у
зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з доступом в
Інтернет), якщо інше не зазначено в цих Правилах.
4.Визначення переможців Акції
4.1 Визначення переможців Акції та розіграш призів відбувається щоп`ятниці з
17 грудня по 8 січня за допомогою сервісу random.org шляхом випадкового відбору 10
Учасників серед загальної кількості Учасників Акції, які протягом Періоду
проведення Акції належним чином виконали умови Акції та не визнані
Порушниками. Кожного разу розігруються 10 (десять) теплих подарунків Vega – 1
жилетка, 2 пледи і 7 подушок.
Кожен із переможців розіграшу здобуває право на отримання 1 (одного)
подарунку, визначеного Організатором.
4.2 Учасники Акції, які не визнані Переможцями Акції, не здобувають права на
отримання подарунків, будь-яких інших заохочень та компенсацій.
4.3 У разі визнання Переможця Порушником Положень чи у випадку
неможливості вручення подарунку не з вини Організатора, у разі відмови Переможця
від вручення Заохочення, а також у зв’язку з іншими обставини, визнаними діючим
законодавством України, переможець Акції втрачає здобуте право на отримання
подарунку. У цьому разі переможцем Акції, який здобуває право на отримання
подарунку визнається додатковий переможець Акції, якого обирає комісія
Організатора.
4.4 Остаточні результати визначення переможців Акції фіксуються
Організатором та відображаються у протоколі. Результати проведення Акції,
зафіксовані у протоколі, є остаточними та не підлягають оскарженню.
6. Порядок, умови і терміни отримання подарунків
6.1 Протягом 1 (одного) робочого дня з моменту визначення переможця Акції
Організатор Акції повідомляють переможця Акції про визнання його таким шляхом
оприлюднення інформації щодо переможця у Спільноті.
6.2 Для отримання подарунку переможець зобов’язаний у 10-денний строк
зв’язатися з Організатором Акції та підтвердити свою згоду та можливість отримати
подарунку, а також надіслати на поштову адресу Організатора Акції свої контактні
дані – Ім’я, Прізвище, По-батькові, Поштовий адрес, Електронну адресу, Контактний
телефон.
6.3 Заохочення Акції вручається Переможцю шляхом надсилання подарунку за
допомогою кур’єрської служби або служби доставки на поштову адресу Переможця
Акції.
6.4. Переможцю не може бути виплачений грошовий еквівалент вартості
подарунку.
6.5 Організатор не здійснює повторного надсилання подарунку у випадку не
правильного повідомлення даних Учасником або у випадку відсутності Учасника за
вказаною адресою.
7. Загальні умови Акції
7.1 Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням подарунків
Акції, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Організатор.
7.2 Учасник/Переможець Акції, підтверджує свою повну та безумовну згоду на
здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і (або)
третіми особам за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання,
розповсюдження отриманих від Учасника/відповідного Переможця Акції даних, в
тому числі - персональних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних
від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання

наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будьякою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч.
шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені,
прізвища, 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 фото) в засобах
масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ,
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». Повідомлення про збір, використання, зберігання та реєстрацію персональних
даних надсилається в електронній форм.
7.3 Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов
Положень та повністю погоджується з ними.
7.4 Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або
часткового виконання даного Положення.
7.5 Організатор Акції залишає за собою право видаляти все, що може бути
недоречним або образливим, а саме: образливі коментарі, або коментарі з
використанням ненормативної лексики, а також такі, які можуть образити інших
користувачів; коментарі рекламного характеру.
7.6 Розміщуючи будь-який коментар або матеріал користувач погоджується з
цими правилами і зобов’язується їх дотримуватись.

