
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОГО ЗАХОДУ 

«Ukrainian Fashion Market» 

(далі – «Правила» та «Захід» відповідно) 

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ ЗАХОДУ 

1.1. Замовником Заходу є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі в тексті – «Замовник»), код 

ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, офіс 404А. 

1.2. Виконавцем Заходу є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ» 

(далі – «Виконавець»), код ЄДРПОУ 37332468, розташоване за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 13А. 

1.3. Партнером Заходу є ФОП Баріло Юлія Миколаївна (далі – «Партнер»), ідентифікаційний код 2880219783, 

розташована за адресою: 01014, Україна, м. Київ, вул. Бойченко, будинок 2/6. 

 

2. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ 

2.1. Участь в Заході мають право взяти фізичні особи-громадяни України, резиденти, яким станом на 12 грудня 

2015 року виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Заходу можуть стати Учасниками 

Заходу за умови виконання ними умов участі в Заході, що передбачені в розділі 4 цих Правил (далі – «Учасник 

Заходу/Учасники Заходу»). 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

3.1. Захід проводиться на території Ukrainian Fashion Market, яка розташована в торгово-розважальному комплексі 

DreamTown за адресою м. Київ, просп. Оболонський , 1Б (далі – «Місце проведення Заходу»), починаючи з 10 години 

00 хвилин до 22 години 00 хвилин 12–13 грудня 2015 року за Київським часом (далі по тексту – «Період проведення 

Заходу»). 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ 

4.1. Для участі в Заході необхідно: 

4.1.1. у Період проведення Заходу, а саме з 10 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин, прийти в Місце проведення 

Заходу та придбати за допомогою власної картки/карток MasterCard
®
 (надалі Картка/Картки) будь-який товар/послугу 

на будь-яку суму через POS-термінал (далі – «Транзакція»), що продається в Місці проведення Заходу в Період 

проведення Заходу та зберегти товарний чек; 

4.1.2. надати персоналу, який працює в Місці проведення Заходу, свій особистий номер телефону національного 

GSM-оператора. 

4.2. Не відповідають умовам Заходу: 

– транзакції, здійснені не в строки, що зазначені в п. 3.1 цих Правил (а саме, здійснені до 10 години 00 хвилин і після 

17 години 30 хвилин 12–13 грудня 2015 року за Київським часом); 

– транзакції по Картці/Картках, за якими відбулося повернення вартості товару/послуги; 

– транзакції, здійснені особами, яким не виповнилося 18 років; 

– транзакції, здійсненні з порушенням умов цих Правил. 

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ ЗАХОДУ 

5.1. Фонд Заохочень Заходу складається з: 

5.1.1. Знижка на товар/послугу в розмірі 10% (далі – «Гарантований Подарунок Заходу») – кількість необмежена; 

5.1.2. Сертифікат на придбання товарів, реалізація яких проводиться на території заходу, на суму 5000,00 грн (п’ять 

тисяч гривень 00 копійок)* – 2 шт. (Головний Приз). 

*Під «Сертифікат на придбання товарів, реалізація яких проводиться на території заходу, на суму 5000,00 грн (п’ять 

тисяч гривень 00 копійок)» мається на увазі можливість отримати товари для Головного Переможця Заходу, при цьому 

представник Виконавця або залученої ним третьої особи супроводжує Головного Переможця Заходу, купує Головному 

Переможцю Заходу новий одяг/взуття/аксесуари на загальну суму 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ 

на території Ukrainian Fashion Market. Асортимент і виробника одягу/взуття/аксесуарів визначає Головний Переможець 

Заходу на власний розсуд. Право власності на одяг/взуття/аксесуари переходять Головному Переможцю Заходу з 

моменту придбання їх у ході реалізації Головного Призу. Товарні чеки на весь придбаний Головним Переможцем 

Заходу одяг/взуття/аксесуари в ході реалізації Головного Призу Заходу Головному Переможцю не передаються, а 

залишаються в представника Виконавця або залучених ним третіх осіб. Не допускається видача Головного Призу 

Заходу Головному Переможцю в грошовому еквіваленті. Під час реалізації Головного Призу Заходу буде проводитися 

фотозйомка, факт отримання Головного Призу Заходу є підтвердженням згоди на участь у фотозйомці. 

УВАГА! Реалізувати Головний Приз можна до 21 години 59 хвилин дня отримання Головним Переможцем Заходу. 

5.2. Додаткові витрати під час здійснення (реалізації) Головного Призу оплачує Переможець Заходу самостійно (за 

власний кошт). Головний Переможець Заходу не може поділити Головний Приз на декілька частин за вартістю, тобто 

має бути використаний (реалізований) Головним Переможцем Заходу за один раз. 



5.3. Зовнішній вигляд і зміст Гарантованих Подарунків Заходу, а також Головного Призу, можуть відрізнятися від 

їх зображень на рекламних матеріалах Заходу, а також не відповідати сподіванням Учасників Заходу. Кількість 

подарунків Заходу є обмеженою та становить вищезазначену кількість. 

5.4. Подарунок має бути призначений для особистого використання Учасником Заходу й не може мати ознаки 

рекламного чи комерційного замовлення. 

5.5. Замовник залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Заходу або включити в Захід додаткові 

подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних подарунків. Якщо такі зміни будуть мати 

місце, Замовник повідомляє про них у порядку, передбаченому в п. 9. цих Правил. 

 

6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

6.1. Учасники Заходу, які виконають умови участі в Заході, гарантовано отримають один Гарантований Подарунок 

Заходу. 

6.2. Визначення Головного Переможця Заходу, який отримає Головний Приз Заходу, буде проведено в Місці 

проведення Заходу о 18 годині 00 хвилин 12–13 грудня 2015 року серед усіх Учасників Заходу, які виконали умови 

участі в Заході в період з 10 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин, у присутності представників Виконавця та/або 

залучених ним третіх осіб за допомогою ресурсу random.org та повідомлено такому Учаснику Заходу за допомогою 

телефонного дзвінка для отримання його згоди на вручення йому Головного Призу Заходу на умовах цих Правил. 

Під час визначення Головного Переможця Заходу проводиться визначення 10 Резервних Переможців Заходу, які 

виконали всі умови цих Правил, до яких перейде право на отримання Головного Призу Заходу в разі відмови Головного 

Переможця Заходу від отримання Головного Призу та/або неможливості отримання Головного Призу Заходу з будь-

яких причин, що не залежать від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб (далі – Резервний 

Переможець Заходу). 

 

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ГОЛОВНОГО ПРИЗУ ЗАХОДУ 

7.1. Вручення Гарантованих Подарунків Заходу проводиться Партнером Заходу. 

7.2. Вручення Головного Призу Заходу проводиться в Місці проведення Заходу, після визначення Головного 

Переможця Заходу. 

У разі якщо Головний Переможець Заходу не з’явився/відмовився з’явитися у вказану дату та час реалізації Головного 

Призу Заходу, право на отримання Головного Призу Заходу переходить до Резервних Переможців Заходу. У разі якщо 

Головний Переможець Заходу не з’явився/відмовився з’явитися у вказану дату та час реалізації Головного Призу 

Заходу, Замовник/Виконавець та/або залучені ними треті особи не надають Головному Переможцю Заходу жодних 

компенсацій, пов'язаних з такою відсутністю/відмовою від появи, а також будь-яких витрат, пов’язаних з 

отриманням/реалізацією Головного Призу Заходу. Будь-які претензії Головного Переможця Заходу з цього приводу не 

приймаються та не розглядаються Замовником/Виконавцем та/або залученими ними третіми особами. 

7.3. Замовник/Виконавець/Партнер та/або залучені ними треті особи узгоджують з Головним Переможцем Заходу всі 

деталі, які необхідні для передачі Головного Призу Заходу. 

7.4. У разі якщо Учасник Заходу з будь-яких причин не перебуває в Місці проведення Заходу в момент оголошення 

його Головним Переможцем Заходу та не відповідає на дзвінки Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх 

осіб, він/вона через 10 (десять) хвилин після визначення Головного Переможця Заходу позбавляється права на 

отримання Головного Призу Заходу. У такому разі право на отримання (реалізацію) Головного Призу Заходу 

переходить до наступного за списком Резервного Переможця Заходу, що передбачений п. 6.2. Правил. Будь-які 

претензії Головного Переможця Заходу з цього приводу не приймаються та не розглядаються 

Організатором/Виконавцем. 

7.5. Участь у Заході Учасниками Заходу є підтвердженням факту ознайомлення з умовами цих Правил і зобов’язанням 

їх дотримуватися. 

7.6. Для отримання Головного Призу Заходу Головному Переможцю Заходу необхідно до моменту вручення 

(реалізації) Головного Призу Заходу надати Виконавцю копії таких документів: 

– ксерокопію паспорта громадянина України; 

– ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

– ксерокопію інших документів, необxiдних для отримання Головного Призу Заходу, визначених 

Замовником/Виконавцем та/або залученими ними третіми особами; 

- розрахунковий чек та картку MasterCard
®
. 

7.7. Обов’язковою умовою отримання/реалізації Головного Призу Заходу Головним Переможцем Заходу є надання ним 

згоди Замовнику/Виконавцю та/або залученим ними третім особам на будь-яке правомірне використання наданої ними 

для участі в Заході інформації, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання їхніх імен, прізвищ, по 

батькові, фотографій, у тому числі тих, які зроблені під час реалізації Головного Призу Заходу, інтерв’ю або інших 

матеріалів про них з рекламною/маркетинговою метою, у т. ч. право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, 

будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ та/або з будь-якою іншою метою, а також для 

надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом 

та способом використання. При цьому таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем чи 

Замовником та/або залученими ними третіми особами. 

7.8. Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання 

будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій. 



7.9. Виконавець/Замовник/Партнер не несуть відповідальності в разі невиконання своїх зобов’язань унаслідок надання 

Учасником Заходу неповних, застарілих, недостовірних персональних даних. 

7.10. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. 

7.11. Виконавець/Замовник/Партнер та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності за неотримання 

Головним Переможцем Заходу Головного Призу Заходу з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника/Партнера 

та/або залучених ними третіх осіб. 

7.12. Відмова від надання згоди (вираження явної незгоди), передбаченої п. 7.7. цих Правил, вважається відмовою 

Головного Переможця Заходу від отримання ним Головного Призу Заходу. У такому разі такий Головний Приз Заходу 

переходить до наступного за списком Резервного Переможця Заходу, що передбачений у п. 6.2. Правил. Будь-які 

претензії Головного Переможця Заходу з цього приводу не приймаються та не розглядаються 

Замовником/Виконавцем/Партнером. 

7.13. Головний Переможець Заходу отримує Головний Приз Заходу відповідно до умов цих Правил лише після надання 

Виконавцю та/або залученим ним особам усіх документів, зазначених у п. 7.6. цих Правил, і надання заяви-згоди про 

отримання Головного Призу Заходу. 

7.14. Виконавець/Замовник/Партнер та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності за: 

– неотримання Головним Переможцем Заходу Головного Призу Заходу з вини самого Головного Переможця Заходу, 

якщо він не з’явився для отримання/реалізації Головного Призу Заходу; 

– за відмову Головного Переможця Заходу від одержання Головного Призу Заходу; 

– за відмову Головного Переможця Заходу підписати заяву-згоду про отримання Головного Призу Заходу. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Гарантовані Подарунки Заходу/Головний Приз Заходу обміну й поверненню не підлягають. Грошовий еквівалент 

Гарантованих Подарунків Заходу/Головного Призу Заходу не надається. 

8.2.  Замовник/Виконавець/Партнер та/або залучені ними треті особи звільняються від будь-якої відповідальності щодо 

Гарантованих Подарунків Заходу/Головного Призу Заходу після їх отримання Переможцями Заходу/Головним 

Переможцем Заходу. 

8.3. Під час проведення Заходу чи після його закінчення Виконавець/Замовник не зобов’язані вести листування, 

надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців 

Заходу/Головного Переможця Заходу чи будь-яких інших подібних запитань про цей Захід. 

8.4. Учасники Заходу несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації для участі в Заході. 

8.5. Проїзд до місця проведення Заходу, отримання/реалізації Гарантованих Подарунків Заходу/Головного Призу 

Заходу і у зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з участю в Заході, отриманням 

Гарантованих Подарунків Заходу/Головного Призу Заходу та будь-які інші витрати Переможців Заходу/Головного 

Переможця Заходу оплачує Переможець Заходу/Головний Переможець Заходу самостійно, компенсації чи поверненню 

не підлягають. 

8.6. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих 

цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. 

 

9. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗАХОДУ. ПОРЯДОК I СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ЗАХОДУ 

9.1. Інформування про правила, умови проведення Заходу або зміни до них здійснюється шляхом розміщення цих 

Правил на сайті www.mastercard.ua 


