
Офіційні правила рекламної акції “Розпочни неповторний момент” 

  

1.             Основні положення 

1.1.         Цими Офіційними Правилами (далі – «Правила») визначаються порядок та 

умови проведення рекламної акції «Розпочни неповторний момент»  (далі – «Акція»). 

1.2.         Замовником Акції є компанія «Мастеркард Юроп спрл» (далі – «Замовник»), 

зареєстрована в Бельгії за адресою: 198A, Шосе де Тервурен, 1410 Ватерлоо, через 

своє Представництво в Україні, код ЄДРПОУ 26600463, розташоване за адресою: 

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А. 

1.3.   Виконавцем Акції є Smartline Group s.r.o. (далі – «Виконавець»), юридична 

особа, зареєстрована відповідно до законодавства Чеської Республіки, код реєстрації 

24839167 за адресою: Prague 4 – KrZ, Czech Republic, Cercanska 619/3, 14000. 

1.4.   Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх 

осіб. 

  

2.             Період проведення Акції 

2.1.   Загальний термін проведення Акції: з 15 травня 2018 року до 20 травня 2018 

року (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»). 

2.2.   Акція проводиться в 1 (один) етап (надалі – «Етап Акції»). 

2.3.   Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної 

Республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – «Територія Акції»). 

  

3.      Загальні умови проведення та участь в Акції 

3.1.   Учасниками Акції можуть стати фізичні особи – громадяни України, резиденти, з 

повною дієздатністю, яким виповнилося 18 років (далі – «Учасник Акції»). 

3.1.1.   Щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 цих Правил, 

необхідно: у період з 15.05.2018 до 20.05.2018 включно на сайті facebook.com у 

коментарях до посту, який анонсує Акцію та у якому вказані умови участі в Акції, 

відмітити у коментарях одного зі своїх друзів через функцію tag у форматі: 

@ім’я_користувача. 

3.2.   Не можуть брати участь в Акції: 

-  особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил; 

- особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником, Виконавцем, або будь-

якими іншими компаніями, що беруть участь у підготовці, організації та проведенні 

Акції; 

- найближчі родичі осіб, зазначених вище 

3.3.   В Акції не беруть участь: 

- коментарі, які були здійснені не в період проведення Акції: до 00:01 15.05.2018 або 

після 23:59 20.05.2018 за київським часом. 

 

4.      Подарунковий фонд Акції 

Фонд подарунків Акції складається з чотирьох рівнів (надалі – «Подарунковий Фонд 

Акції»). 

4.1. Подарунки Акції 1 - Брендовані Рюкзаки, у кількості 10 (десять) одиниць (надалі – 

Подарунки Акції 1). Кожна пара Переможців Акції має змогу отримати 2 (два) 



Подарунки Акції 1. Під парою Переможців Акції мається на увазі Учасник Акції та друг, 

якого він обрав через функцію tag у форматі: @ім’я_користувача. 

4.2.  Подарунки Акції 2 - Брендовані Футболки, у кількості 10 (десять) одиниць (надалі 

– Подарунки Акції 2). Кожна пара Переможців Акції має змогу отримати 2 (два) 

Подарунки Акції 2. Під парою Переможців Акції мається на увазі Учасник Акції та друг, 

якого він обрав через функцію tag у форматі: @ім’я_користувача. 

4.3.  Подарунки Акції 3 - Брендовані Футбольні м’ячі, у кількості 10 (десять) одиниць 

(надалі – Подарунки Акції 3). Кожна пара Переможців Акції має змогу отримати 2 (два) 

Подарунки Акції 3. Під парою Переможців Акції мається на увазі Учасник Акції та друг, 

якого він обрав через функцію tag у форматі: @ім’я_користувача. 

4.4.   Головний Подарунок Акції – Два квитки на UEFA Champions League Final Kyiv 

2018, який відбудеться 26 травня 2018 року, у кількості 1 (одна) одиниця (надалі – 

«Головний Подарунок»). 

4.5.   Подарунковий Фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пп. 4.1., 

4.2., 4.3., 4.4. цих Правил. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується 

кількістю Подарункового Фонду Акції, передбаченого цими Правилами. 

4.6.   Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця 

та Замовника і можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних 

матеріалах. 

4.7.   Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим 

благом не допускається. Подарунковий Фонд Акції обміну й поверненню не підлягає. 

4.6.   Виконавець/Замовник не несуть ніякої відповідальності за подальше 

використання Подарункового Фонду Акції Учасниками Акції після їх одержання, за 

неможливість Учасниками Акції скористатися наданими Подарунками Акції/Головним 

Подарунком Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких 

Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції. 

4.7.   Вручення Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції забезпечує Виконавець. 

Оподаткування Головного Подарунка Акції забезпечує Замовник відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

4.8.   За умовами Акції один Учасник Акції може отримати: 1 (один) Подарунок Акції; 1 

(один) Головний Подарунок Акції. 

  

5.      Детальні умови участі в Акції 

5.1.   Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання 

Подарункового фонду Акції необхідно у період з 15.05.2018 до 20.05.2018 на сайті 

facebook.com у коментарях до посту, який анонсує Акцію та у якому вказані умови 

участі в Акції, відмітити у коментарях одного зі своїх друзів через функцію tag у 

форматі: @ім’я_користувача. 

  

 

6.      Порядок визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 

Подарункового фонду Акції 

6.1.   Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарункового 

Фонду Акції, передбачених п. 4.1 - 4.4., Правил відбуватиметься таким чином: 

По завершенню Періоду Акції, а саме у строк до 21 травня 2018 року Виконавець за 

допомогою сервісу випадкової комп’ютерної вибірки random.org визначає: 

А) 16 (шістнадцять) Учасників Акції, які здобули можливість отримати Подарунки 

Акції/Головний Подарунок, передбачених п. 4.1 - 4.4. Такі Учасники Акції визнаються 



основними Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунків 

Акції/Головного Подарунка Акції. 

Б) 10 (десять) Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків 

Акції/Головного Подарунка Акції, передбачених п. 4.1 - 4.4. Правил у разі відмови 

основних Учасників Акції, що здобули право на отримання Подарунків Акції/Головного 

Подарунка Акції від отримання Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції, або у 

випадках, передбачених пп. 7. Правил. Такі Учасники Акції визнаються резервними 

Учасниками Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції.                             

6.2.  Учасник Акції, який став першим за списком у розіграші передбаченому у п. 6.1., 

отримує Головний Подарунок Акції. 

6.2.1. Учасники Акції, які стали другими, третіми, четвертими, п’ятими та шостими за 

списком у розіграші передбаченого у п. 6.1 отримують Подарунок Акції 1.  

6.2.2. Учасники Акції, які стали сьомими, восьмими, дев’ятими, десятими та 

одинадцятими за списком передбаченого у п. 6.1 отримують Подарунок Акції 2. 

6.2.3. Учасники Акції, які стали дванадцятими, тринадцятими, чотирнадцятими, 

п’ятнадцятими та шістнадцятими за списком передбаченого у п. 6.1 отримують 

Подарунок Акції 3. 

6.3.   Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення відповідних 

визначень основних Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків 

Акції/Головного Подарунка Акції формує протоколи визначення таких основних 

Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/Головного Подарунка 

Акції (надалі – «Протоколи»). 

Об’єктивність визначення основних Учасників Акції, які здобули право на отримання 

Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції забезпечує Замовник/Виконавець. 

6.4.   Об’єктивність процедури формування Протоколів та їх відповідність Правилам 

засвідчується спеціально створеною комісією, до складу якої входять: 1 (один) 

представник Замовника, 1 (один) та 1 представник Виконавця (надалі – «Комісія»). 

6.5.   Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з моменту визначення Учасників Акції 

здійснює інформування Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків 

Акції/Головного Подарунка Акції про те, що вони здобули право на отримання  

Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції шляхом відповіді на їх коментар під 

постом, який анонсує Акцію та у якому вказані умови участі в Акції. 

6.6.   Виконавець/Замовник гарантують об'єктивність при визначенні Учасників Акції, 

які здобули право на отримання Гарантованих Подарунків Акції/Головного Подарунка 

Акції. Рішення Комісії є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

7.      Умови та строки отримання Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції 

7.1.   Для отримання Подарунків Акції Учасники Акції, які здобули право на отримання  

Подарунків Акції, яких було проінформовано Замовником відповідно до п. 6.5., повинні 

надіслати повідомлення на сторінку Mastercard на сайті facebook.com і вказати свої 

дані (мобільний телефон та електронну пошту) для зв’язку, потім надати згоду на 

отримання Подарунка Акції/Головного Подарунка Акції шляхом підписання заяви-

погодження отримання Подарунка та за умови надання копії таких документів: 

паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника 

податків або документа, що замінює реєстраційний номер облікової картки платника 

податків та повідомити номер найбільш зручного відділення Нової Пошти для 

отримання Подарунків Акції. Подарунки Акції буде доставлено до обумовленого 



відділення Нової Пошти. Доставку Подарунків Акції згідно з пп. 4.1. – 4.3. здійснює 

Виконавець до вказаного відділення Нової Пошти на всій Території проведення Акції. 

7.2.   Для отримання Головного Подарунка Акції Учасник Акції, який здобув право на 

отримання Головного Подарунка Акції та якого було проінформовано Замовником, 

повинен надіслати повідомлення на сайті facebook.com у групу Mastercard і вказати 

свої данні (мобільний телефон та електронну пошту) для зв’язку, потім дати згоду 

шляхом підписання заяви-погодження на отримання Головного Подарунка Акції. 

Передача Головного Подарунка Акції Переможцю Акції, який набув на це право, 

здійснюється за умови його особистої присутності та за умови надання оригіналів таких 

документів: паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або документа, що замінює реєстраційний номер облікової картки 

платника податків. 

7.2.1.   Переможець Акції надсилає на електронну адресу Виконавця скановану копію 

паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію довідки про присвоєння 

індивідуального податкового номера та копію письмової згоди на отримання, обробку 

та зберігання персональних даних Учасника Акції, що отримав право на отримання 

Головного Подарунка Акції не пізніше, ніж у той самий день, коли Головний Подарунок 

було отримано Учасником Акції. 

7.2.2.   Відмова від надання зазначеної вище інформації згідно з п. 7.2. або надання її 

пізніше вказаного терміну, або надання інформації, що має ознаки фальсифікації 

позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Головного Подарунка Акції та 

вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від його отримання. 

Головний Подарунок Акції переходить до Учасників з Резервного Переліку. У випадку, 

якщо Учасники Акції з Резервного Переліку з причин, що не залежать від 

Замовника/Виконавця не отримають такий Головний Подарунок Акції, Замовник і 

Виконавець самостійно та на власний розсуд розпоряджаються таким не врученим 

Подарунковими Фондом. 

7.3.   Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку 

Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції/Головного 

Подарунка Акції, але з причини несправної роботи мобільного телефону або з інших 

причин, які не залежать від Виконавця/Замовника та/або залучених ним осіб, не 

могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції/Головного 

Подарунка Акції автоматично втрачають право на отримання таких Подарунків 

Акції/Головного Подарунка Акції. 

7.4.   З моменту отримання Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції Учасник Акції, 

який здобув право на них, самостійно на свій розсуд використовує отриманий 

Подарунковий Фонд Акції. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за 

подальше використання таким Учасником Акції Подарунків Акції або Головного 

Подарунка Акції. 

7.5.   Виконавець/Замовник має право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі 

умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах. 

7.6.   Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з 

передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу 

операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, унаслідок яких Учасники Акції 

не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання 

Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції. 



7.7.   Виконавець/Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність 

інформації, наданої Учасниками Акції, зокрема інформації про контакти з ними. 

Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Учасником Акції, який здобув право на 

Подарунки Акції/Головний Подарунок Акції, з будь-яких причин, що не залежать від 

Виконавця та/або (у тому числі якщо номер телефону або інша інформація про 

Учасника Акції була змінена або була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо), 

не має можливості отримати Подарунки Акції/Головний Подарунок, такий Учасник Акції 

не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від 

Виконавця/Замовника. 

7.8.   Виконавець/Замовник не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-

яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції/Головний Подарунок 

Акції і права на одержання Подарунків Акції/Головного Подарунка Акції. 

Виконавець/Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у 

будь-яких суперечках. 

7.9.   Виконавець/Замовник і залучені ними треті особи не несуть відповідальності в 

разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 

військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на 

території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Виконавця/Замовника/залучених ними третіх осіб обставини. 

7.10. Виконавець/Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, 

пов’язані з отриманням і подальшим використанням Подарунків Акції/Головного 

Подарунка Акції. 

7.11. У разі, якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунка 

Акції/Головного Подарунка Акції, не може отримати Подарунок Акції/Головний 

Подарунок Акції, такий Подарунок Акції/Головний Подарунок Акції може бути 

отриманий представником такого Учасника Акції на підставах і відповідно до чинного 

законодавства України. 

  

8.      Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1.   Інформування про Правила й умови Акції здійснюється шляхом розміщення 

офіційних Правил та умов Акції на інтернет-сайті Замовника www.mastercard.ua та в 

офіційній групі Mastercard на сайті facebook.com 

8.2.   Ці Правила й умови можуть бути змінені та/або доповнені 

Замовником/Виконавцем Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або 

доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження й оприлюднення 

в тому самому порядку, що визначений для інформування про Правила й умови Акції. 

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, 

передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил та умов. 

9.      Інші умови 

9.1.   Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну 

згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або 

відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою 

Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 

Виконавця/Замовника будь-якої компенсації. 

9.2.   Участь в акції є добровільною. Об’єктом, відповідальним за збір та обробку 

персональних даних у рамках акції, є Masterсard Europe SA (шосе де Тервюрен 198а, 

1410 Ватерлоо, Бельгія). Додаткові відомості про захист даних див. у розділі 

http://www.mastercard.ua/


Повідомлення про Конфіденційність Акції на сайті https://www.mastercard.ua/uk-

ua/about-mastercard/what-we-do/privacy.html 

Ваші особисті дані, такі як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти й номер телефону 

будуть використані лише для цілей участі в Акції, повідомлення переможців про 

виграші й доставку подарунків, що передбачено в пп. 4.1.–4.2. Персональні дані 

зберігаються в Україні й не передаються третім особам, за винятком зазначених вище 

цілей із постачальником послуг згідно з чинним законодавством. 

Беручи участь в Акції, ви погоджуєтесь із використанням ваших особистих даних, як 

описано вище. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, але не зможете 

надалі брати участь в Акції. 

9.3.   У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 

рішення ухвалює Виконавець і Замовник. 
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