«ЗАТВЕРДЖУЮ»:
Голова Правління
Громадської організації
«Клуб шанувальників ретро та
реплікарів «Діксі-ретро»
«29» вересня 2016 року

ПРАВИЛА
проведення розіграшу призів акції
"ОБМІНЯЙ ЗАПРОШЕННЯ НА СУВЕНІР!"

1. Загальні положення.
1.1. Громадська організація «Клуб шанувальників ретро та реплікарів «Діксі-ретро» є
організатором проведення розіграшу призів акції "ОБМІНЯЙ ЗАПРОШЕННЯ НА
СУВЕНІР!" (надалі за текстом - «Організатор Акції», «Акція») для чого діє у
відповідності до законодавства України, Статуту та своїх локальних нормативноправових актів.
1.2. Громадська організація «Клуб шанувальників ретро та реплікарів «Діксі-ретро»
зареєстрована відповідно до законодавства України і знаходиться за адресою:
Київська область, Обухівський район, місто Українка, вулиця Будівельників, будинок
1, квартира 202.
1.3. Процедура визначення учасників Акції, які мають право одержати приз, не є
азартною грою, лотереєю, конкурсом, послугою у сфері ігрового бізнесу, або іншою,
заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або
умовами конкурсу.
1.4. Організатор Акції не отримує винагороду від учасників Акції за їхню участь в
Акції.
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2. Мета проведення акції.
2.1. Метою проведення акції є популярізація Другого міжнародного фестивалю стилю
«РетроФест», що відбудеться 9-11 червня 2017 року у місті Кам'янець-Подільський
(надалі за текстом - «Фестиваль»).

3. Строки проведення Акції.
3.1. Акція проводиться у період з 1.10.2016 року по 11.06.2017 року.
3.2. Дати та час проведення акції можуть бути змінені за рішенням Організатора
Акції, про що він повідомляє учасників тим самим способом, яким було розміщено
інформацію про оголошення Акції.

4. Вимоги до учасників Акції.
4.1. В Акції можуть приймати участь фізичні особи, які досягли 18-ти річного віку
(надалі за текстом – «Учасник» або «Учасники»).
4.2. Учасник зобов’язаний надати правдиву та достовірну інформацію про себе.
4.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник
Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою
участю в Акції та отриманням призу.
5. Завдання учасників Акції.
5.1. Завдання учасників Акції полягає у тому, що учасник повинен:
5.1.1. завітати 1 або 2 жовтня 2016 року до Технічного фестивалю «OLD CAR
LAND», що пройде на території Державного музею авіації за адресою: вулиця
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Медова 1, місто Київ (Вартість вхідних квитків визначається організаторами
фестивалю «OLD CAR LAND») або до місяця проведення будь-якої іншої промоакції Фестивалю;
5.1.2. безкоштовно отримати запрошення-флаєр на Фестиваль;
5.1.3. відвідати Фестиваль, де обміняти запрошення-флаєр на квиток для участі у
розіграші призів;
5.1.4. бути присутнім під час розіграшу призів на Фестивалі.

6. Розіграш призів.
6.1. Розіграш призів здвйснюється під час проведення Фестивалю у час та у місці, які
визначені програмою Фестивалю.
6.2. Призи будуть розіграні тільки серед присутніх на розіграші учасників, які будуть
мати при собі посвідчення особи із фотографією. Відсутніть особи під час розіграшу
призів дає Організатору Акції право залишити таку особу без призу.
6.3. Розіграш призів є миттєвим. Переможці розіграшу отримують призи одразу після
проведення розіграшу. Визначення переможців (власників призів) відбудеться
шляхом випадкового відбору (із застосуванням лототрону) серед усіх присутніх
учасників.
6.4. Розіграш призів передбачає визначення переможців у відповідності із кількістю
призів.
6.5. Під призом розуміється подарунок (майно), вартість якого не перевищує 50
вiдсоткiв однiєї мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої
на 1 сiчня звiтного податкового року.
6.6. Призовий фонд розіграшу обмежений і складає 10 призів. Організатор Акції
залишає за собою право змінити кількість і склад призового фонду у розіграші.
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6.7. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в
розіграші третім особам.
6.8. Одна особа може виграти тільки один із призів, а саме той приз, який учасник
отримає першим під час розіграшу.
6.9. Організатор Акції має право отримати інформацію про учасників, які виграли
призи (переможці розіграшу). Дані учасника, що визначений преможцем, будуть
перевірені на правильність та відповідність всім умовам Акції.
6.10. Для отримання призу може бути необхідним підписання переможцем
відповідних документів відповідно до діючого законодавства, що є обов’язковою
умовою отримання приза. У разі відмови переможця підписати необхідні документі,
Організатор Акції має право діскваліфікувати його та обрати іншого переможця.
6.11. За результатами відбору буде складено відповідний протокол, який буде
засвідчений Організатором Акції. В протоколі буде вказано ПІБ учасника та його
номер мобільного телефону та/або електронна адреса.
6.12. З моменту отримання призу учасником останній несе ризик по його
випадковому

знищення,

втрати

або

псування.

Організатор

Акції

не

несе

відповідальності за подальше використання учасником отриманого призу.
6.13. Зобов‘язання Організатора Акції відносно якості призів обмежені гарантіями,
представленими їх виробниками та продавцями.
6.14. Учасник Акції, що бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт
ознайомлення з умовами проведення Акції, визначеними цими Правилами, та
безумовну згоду з ними.
6.15. Грошовий еквівалент вартості призів не виплачується.
6.16. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися
так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними
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вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями,
несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будьякою іншої причини, неконтрольованої Організатором Акції, яка спотворює або
стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції,
Організатор Акції може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово припинити проведення Акції.
6.17. Всі учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв‘язку з
їх участю в Акції.
6.18. У випадку відмови учасника Акції від отримання призу, такий учасник Акції
втрачає право на отримання відповідного призу від Організатора Акції.
6.19. Організатор не несе будь-якої відповідальності за друкарські помилки у будьяких поліграфічних матеріалах про Акцію.

7. Персональні дані.
7.1. Під час участі в Акції Учасники Акції самостійно заносять свої персональні дані,
а саме: ПІБ, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до
персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
7.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та
безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних (а саме:
ім'я, прізвище, по батькові, номер
телефону, адресу електронної пошти, а також інші данні, що надаються Учасником
Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані») Організатором Акції, з
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), 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
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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.ст. 296,
307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних
даних”.
7.3. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні,
релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних
спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.
7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку
його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його
Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних».
7.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Акції
самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою
збереження конфіденційності.
7.6. Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за захист персональних
даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них,
знищення, перекручення, блокування,
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так
само як Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності за порушення прав
третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
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7.7. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні
дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться
Організатором Акції в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором
Акції та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в
друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без
виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать
Організатору Акції.

8. Права та обов’язки учасників Акції.
8.1. Учасник Акції має право:
8.1.1. ознайомитися з умовами проведення Акції, визначеними цими Правилами;
8.1.2. брати участь в Акції відповідно до умов, визначених цими Правилами;
8.1.3. отримувати інформацію про зміну умов провелення Акції у той самий спосіб, в
який він вперше узнав про Акцію;
8.2. Учасник Акції зобов’язаний:
8.2.1. виконувати умови Акції, визначені цими Правилами;
8.2.2. бути присутнім під час розіграшу призів;
8.2.3. приймаючи участь у Акції Учасник погоджується на участь у будь-якій
інформаційній або рекламній діяльності, пов'язаній із Акцією, згідно обґрунтованого
прохання та за рахунок Організатора Акції, а також погоджується на використання
свого імені та зображення Організатором Акції. Організатор акції завчасно
повідомляє учасника про будь-який запит ЗМІ на проведення інтерв'ю. Фотографії
також можуть бути використані пресою та ЗМІ, і учасник погоджується на таке
використання. Організатор Акції залишає за собою право на публікацію для реклами
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імен, фотографій і зображень учасників на офіційному сайті Організатора Акції чи з
використанням інших ЗМІ.

9. Права та обов’язки Організатора Акції.
9.1. Організатор Акції має право:
9.1.1. відсторонити учасника від участі у разі, коли Організатор Акції має підстави
вважати, що учасник намагався негативно впливати на законну роботу Організатора
Акції шляхом шахрайства, обману, інших дій, або якщо дії учасника містять погрозу,
образу, заважають іншим учасникам Акції.
9.1.2. відсторонити учасника, якщо стане очевидним, що учасник надав неправдиву та
недостовірну інформацію про себе.
9.2. Організатор Акції зобов’язаний:
9.2.1. провести Акцію у відповідності із цими Правилами.
9.2.2. видати призи переможцям розіграшу.

10. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її
проведення.
10.1. Інформування учасників Акції та потенційних учасників Акції про умови участі,
продовження строку Акції, збільшення призового Фонду розіграшу та інших змін,
будуть здійснюватися на сайті Фестивалю http://retrofest.ua та на офіційній сторінці
фестивалю у Фейсбук - https://www.facebook.com/retrofestua.
Голова Правління
Громадської організації
«Клуб шанувальників ретро
та реплікарів «Діксі-ретро»

О.П.Дика
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