
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Відкривати головну кіноподію – безцінно» 

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

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 
1.1. Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, розташоване за адресою: 01030, Україна, 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а. 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ» 
(далі – «Виконавець»), юридична особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 13А. 

1.3. Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Український кінофестиваль» (далі – 

«Партнер»), юридична особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, 30. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – 

«Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов 

участі в Акції, що передбачені в розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – 

«Учасник Акції»/«Учасники Акції»). 

2.2. В Акції беруть участь держателі карток Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard® (надалі – 

«Картка»/«Картки») емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську діяльність 

згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в 

Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.1. цих Правил). 

2.3. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 

2) особи, які не виконали умови цих Правил; 

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Організатором та/або Виконавцем; 

4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених 

у підпункті 3 п. 2.3. цих Правил. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованої 

території України, починаючи з 13 липня 2017 р. по 22 липня 2017 р. включно (далі по тексту – «Період проведення 

Акції»). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно: 

5.1.1.  до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції отримати Картку та здійснити 

Карткою оплату за квиток/квитки на показ сеансів у Фестивальному Палаці та/або Фестивальному центрі «Родина» 

Одеського міжнародного кінофестивалю в офіційних місцях продажу квитків: через POS-термінали в касах театру 

Музкомедії (вул. Пантелеймонівська, 3), касах кінотеатру «Родина» (вул. Мечникова, 104), касах Зеленого театру (вул. 

Маразліївська, 34) та/або в мережі Інтернет з використанням Картки (далі – «Транзакція») на сайтах www.oiff.com.ua, 

www.vkino.ua (далі – «Сайт Акції»/«Сайти Акції»), та гарантовано отримати Заохочення Акції, зазначене в пп. 6.1.1. 

Правил. 

5.2. Не відповідають умовам Акції: 

5.2.1.  транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «13» липня 2017 року та після «23» годин «59» хвилин 

«22» липня 2017 року за Київським часом; 

5.2.2.  перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено в 

філіалах банку, у тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше; 

5.2.3.  операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Картки. 

5.3. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, Сайту Акції/Сайтів Акції, унаслідок 

чого Транзакція не відбулась або відбулась із запізненням/порушенням та/або за технічні проблеми з передачею даних 

при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції. 

5.4. Замовник/Виконавець узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в разі 

виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного 

порушення Учасником Акції цих Правил. 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Фонд Заохочень Акції: 

http://www.oiff.com.ua/
http://www.vkino.ua/


6.1.1. Заохочення Акції – гарантована знижка 15 % на суму покупки під час придбання Учасником Акції будь-якої 

кількості квитків на будь-який показ фільму у Фестивальному Палаці та/або Фестивальному центрі «Родина» кожному 

Учаснику Акції, який сумлінно виконав умови Правил протягом Періоду проведення Акції. 

6.2. Кількість Гарантованих Заохочень Акції обмежена кількістю наявних квитків на обраний кінопоказ. Гарантовані 

знижки не підсумовуються в разі здійснення 2 (двох) та більше Транзакцій одним Учасником Акції в Період проведення 

Акції. 

6.3. Учасник Акції не може поділити Заохочення Акції на декілька частин, тобто має використати його за один раз. 

6.4. Характеристики Заохочень Акції визначаються на розсуд Замовника/Виконавця та можуть не виправдати 

очікувань Учасників Акції. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає та не може бути перераховане на інший рахунок. 

6.5. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознаки 

рекламного чи комерційного замовлення. 

6.6. У разі відсутності в Учасника Акції можливості/бажання використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не 

залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачують Учаснику Акції жодних компенсацій, 

пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. 

6.7. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в 

Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних 

Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними треті особи 

повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил. 

6.8. Замовник/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за подальше використання Заохочень Акції 

Учасником Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Заохоченнями Акції з 

будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції, у тому числі під час реалізації 

Заохочення Акції. 

6.9. Оподаткування вартості Заохочень Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими 

офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного 

виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, 

при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 

компенсації. 

7.2. 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. При цьому рішення Замовника є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних від 

Виконавця або Замовника, Заохочень Акції. 

7.4. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього 

приводу не приймаються та не розглядаються Замовником/Виконавцем. 

7.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з 

потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення 

Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції. 

7.6. Замовник/Виконавець Акції мають право внести зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції 

правил на Сайті. 

7.7. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом Періоду проведення Акції. 


