Офіційні правила рекламної Акції
під умовною назвою «Розділи захоплення» (надалі – Акція)
(НОВА РЕДАКЦІЯ від 23 березня 2018 року)
1. Організатор та Виконавець Акції
1.1. Організатором Акції є ТОВ «СМАРТ МЕДІА ПЛЮС», (далі – «Організатор»). Місцезнаходження
Організатора: 03141, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА, будинок 4, офіс 7, ЄДРПОУ: 41732560.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Талан Групп» (далі – Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: 01033, м.
Київ, вул. Жилянська, 31, ЄДРПОУ: 38315485.
1.3. Спонсором акції є ТМ «HEINEKEN», яка представлена ПАТ «Пиво - безалкогольний комбінат
«Радомишль» (далі – Спонсор). Місцезнаходження Спонсора: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул.
Микгород, буд. 71. ЄДРПОУ 05418365.
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є популяризація ТМ «HEINEKEN» та ПрАТ «Пиво - безалкогольний комбінат
«Радомишль».
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті sharethedrama.com.ua (далі –
«Сайт Акції»).
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 7 березня 2018 року по 20 травня 2018 року включно (далі – «Період проведення Акції»)
та складається з 9 (дев’яти) етапів:
1-й етап з 7 березня 2018 року по 25 березня 2018 року включно;
2-й етап з 26 березня 2018 року по 1 квітня 2018 року включно;
3-й етап з 2 квітня 2018 року по 8 квітня 2018 року включно;
4-й етап з 9 квітня 2018 року по 15 квітня 2018 року включно;
5-й етап з 16 квітня 2018 року по 22 квітня 2018 року включно;
6-й етап з 23 квітня 2018 року по 29 квітня 2018 року включно;
7-й етап з 30 квітня 2018 року по 6 травня 2018 року включно;
8-й етап з 7 травня 2018 року по 13 травня 2018 року включно;
9-й етап з 14 травня 2018 року по 20 травня 2018 року включно.
3.2. Акція проводиться на території Україні, за винятком території АР Крим, тимчасово окупованих територій
та територій, на яких проводиться антитерористична операція (далі – «Територія проведення Акції»).
4. Учасники Акції
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже
виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
працівники Організатора, Спонсора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції,
та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
іноземці та особи без громадянства;
4.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
5. Подарунковий фонд Акції
5.1. Подарунками Акції (надалі разом Подарунки) є:
5.1.1. Квитки на Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018, що відбудеться 26 травня 2018 року на стадіоні НСК
"Олімпійський" (Київ) – 300 штук. Один Переможець отримує 2 (два) квитки на Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018.
Детальні умови Подарунку визначаються Організатором/Виконавцем додатково.
5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 5.1. цих Правил.
5.3. Характеристики Подарунків (колір, розмір та ін.) Акції визначаються на розсуд Організатора Акції та
можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Подарунки Акції обміну та поверненню
не підлягають. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.4. Відповідальність Організатора/Спонсора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків,
передбачених цими Правилами.
Організатор/Спонсор та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання
Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись наданими Подарунками
Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції, в тому числі за дії
одержувача Подарунку першого етапу Акції та особи, яка його супроводжує під час Поїздки. Відповідальність за
безпеку зазначених осіб під час Поїздки несе відповідна туристична компанія/ перевізник, залучені до здійснення
такої Поїздки. Деталі Поїздки визначаються Організатором Акції.
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5.5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов’язкових платежів
до бюджету стосовно операцій з вручення Подарунків несе Виконавець Акції.
6. Умови участі в Акції та умови визначення отримувачів Подарунків
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно
протягом періоду проведення Акції взяти участь у Акції, а саме здійснити наступну послідовність дій:
6.1.1. відвідати Сайт Акції та пройти перевірку віку (особи молодше 18 років до участі в Акції не
допускаються);
6.1.2. зареєструватись на Сайті Акції:
- за допомогою свого облікового запису в соціальній мережі «Facebook», вказавши номер телефону,
поділитись дописом, натиснувши кнопку «Поділитись» у соціальній мережі «Facebook»;
Увага! Профіль Учасника повинен бути відкритим для перегляду усім користувачам соціальної мережі (не
тільки «друзям»), також не повинно бути обмежень на можливість написання Учаснику особистих повідомлень.
- або за допомогою своєї електронної пошти, вказавши адресу електронної пошти (e-mail адреса), прізвище,
ім’я, по батькові, номер телефону, після реєстрації Учасник отримує унікальне сгенероване посилання на свою
електронну пошту та ділиться цим унікальним сгенерованим посиланням в мережі Інтернет, через соціальні мережі
та інше.
6.2. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 6.1. цих Правил, беруть участь у визначенні отримувачів
Подарунків Акції.
6.3. Організатор/Виконавець залишають за собою право виключити без попередніх попереджень з числа
Учасників осіб, які не слідували Правилам, якщо буде виявлено, що такі особи: молодше 18 років та/або не
громадяни України. Такі особи не беруть участь в визначенні отримувачів Подарунків.
6.4. Організатор/Виконавець відстежує кількість переходів по унікальному посиланню, яким поділився
Учасник Акції та нараховує Учаснику бали. 1 (один) бал – 1 (один) перехід по унікальному посиланню. Кількість
накопичених балів за відповідний період збільшує шанси на отримання Подарунку на кількість зібраних балів
(Наприклад: 5 балів – 5 разів Учасник вноситься до списку за відповідний етап). При цьому кожний Учасник, що
виконав умови вказані в п.6.1. цих Правил має 1 бал. В кінці кожного етапу Організатор/Виконавець сумує бали
кожного Учасника Акції. Кількість набраних Учасником Акції балів за відповідний етап – дорівнює кількості разів
в яких Учасник Акції бере участь в розіграші (Дані Учасника Акція вносять до списку за відповідний етап у тій
кількості скільки балів набрав Учасник Акції). Кількість набраних балів у відповідному етапі переноситься на
наступний етап.
6.5. Визначення Учасників Акції, які отримують право на одержання Подарунків, відбувається за допомогою
комп'ютерної програми методом випадкової вибірки з усіх Учасників у відповідний період та за наступним графіком:
№ Етапу
Період проведення Етапу
Дата проведення розіграшу
1-й етап
з 7 березня 2018 року по 25
26 березня 2018 року
березня 2018 року включно
2-й етап
з 26 березня 2018 року по 1
2 квітня 2018 року
квітня 2018 року включно
3-й етап
з 2 квітня 2018 року по 8
9 квітня 2018 року
квітня 2018 року включно
4-й етап
з 9 квітня 2018 року по 15
16 квітня 2018 року
квітня 2018 року включно
5-й етап
з 16 квітня 2018 року по 22
23 квітня 2018 року
квітня 2018 року включно
6-й етап
з 23 квітня 2018 року по 29
30 квітня 2018 року
квітня 2018 року включно
7-й етап
з 30 квітня 2018 року по 6
7 травня 2018 року
травня 2018 року включно
8-й етап
з 7 травня 2018 року по 13
14 травня 2018 року
травня 2018 року включно
9-й етап
з 14 травня 2018 року по 20
21 травня 2018 року
травня 2018 року включно
6.6. Повідомлення про отримувачів Подарунків будуть оприлюднені на Сайті Акції після проведення
розіграшу протягом 5 робочих днів.
6.7. Під час проведення визначення отримувачів Подарунків, визначаються також 5 (п’ять) додаткових
претендентів, які можуть отримати Подарунки у разі, якщо Учасник, якого буде визначено отримувачем Подарунку,
відмовиться від нього або не матиме можливості скористатися ним.
6.8. У випадку перемоги Учасника з ним зв’яжеться представник Виконавця шляхом повідомлення на
електронну адресу зазначену під час реєстрації.
7. Порядок та строки отримання Подарунків Акції
7.1. Вручення Подарунку Акції:
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7.1.1. Для отримання Головного Подарунку Акції його отримувач повинен протягом 3 (трьох) календарних
днів з моменту отримання повідомлення від представника Виконавця надати Виконавцю такі дані:
А. Надіслати на електронну адресу Виконавця Акції, який буде повідомлено представником Виконавця, скан
таких документів Учасника Акції та особи, яка його супроводжує: паспорту (усі заповнені сторінки), копію довідки
про присвоєння індивідуального податкового номеру (реєстраційного номера облікової картки фізичної особи –
платника податків).
Зазначені вище скани документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.
7.1.2. Умови отримання Подарунків Акції буде додаткового повідомлено Виконавцем Акції тим шляхом, яким
Учасник реєструвався в Акції.
7.2. У разі ненадання інформації, в строк визначений в п.7.1.1. цих Правил, Організатор/Виконавець залишають
за собою право визначити іншого Переможця відповідно до п.6.7. цих Правил.
7.3. Відвідування Фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018, який є Подарунком Акції, вимагає від отримувача такого
Подарунку приїзду до м. Києва. Всі витрати, пов’язані з поїздкою до м. Києва, а також інші витрати отримувача,
пов’язані з отриманням зазначеного Подарунку, здійснюються отримувачем Подарунку та не відшкодовуються
Організатором / Виконавцем / Спонсором Акції.
8. Обмеження
8.1. Один Учасник може отримати лише один Подарунок Акції.
9. Додаткові умови Акції.
9.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
9.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості
укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у
Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
9.3. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
9.4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і
не переслідує мети отримання прибутку.
9.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції
Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть
відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку, в тому числі, але не
обмежуючись, 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, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені
або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції, за недоставку/ затримку з доставкою
Подарунків у зв’язку з зазначенням Учасником невірної адреси (в тому числі електронної адреси) та ін.
9.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на
Інтернет-сайті sharethedrama.com.ua.
Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції.
Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для розміщення Правил Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення
їх у спосіб, передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/
доповненнями до цих Правил та умов.
9.7. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право змінювати фонд Подарунків Акції та/або окремих
видів Подарунків Акції, або включити в Акцію інші Подарунки, не передбачені цими Правилами.
9.8. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції
Подарунків Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків
Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
9.9. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно
Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками/ отримувачами Подарунків і прав на одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не бере на
себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.10. Факт участі в Акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі його прізвища,
імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної
інформації Виконавцеві/ третім особам, визначеним Виконавцем, в зв’язку з визначенням учасника отримувачем
Подарунку, та їх обробку Виконавцем Акції та/або його уповноваженими представниками, включаючи збір,
систематизацію, накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення,
зміну), використання (виключно для цілей вручення Подарунків, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях,
пов'язаних з проведенням цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних в
цілях, пов'язаних з проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.11. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем, 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, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про
нього (у разі надання Учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч.
його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі
ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Акції при реєстрації, 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/Виконавцем та/або будь-якою третьою
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особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у
зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому
винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків Акції (без додаткових виплат). Усі права
інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору.
9.12. Персональні дані Учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором та/або
Виконавцем або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних
у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Подарунків Акції, і не будуть надаватися жодним
третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією.
9.13. Відносно всіх персональних даних, наданих Учасниками Акції, Виконавець або уповноважені ним особи
будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних
даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
9.14. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що
стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та/або Виконавець Акції та інші треті
особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та
осіб, яким передаються його персональні дані.
9.15. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, не може передавати своє право отримати
такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
9.16. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.
9.17. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі будь-яких Подарунків Акції
Учасникам Акції у випадку:
- Якщо Учасник Акції порушив будь-які положення цих Офіційних Правил, а також в інших умовах,
передбачених чинним законодавством України;
- Якщо у Організатора/Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.
2. Це Доповнення є невід`ємною частиною Додатку до Договору та набуває чинності з дати підписання Сторонами,
скріплення печатками обох Сторін.
3. Це Доповнення складено у двох екземплярах українською мовою – по одному для кожної із Сторін, обидва
екземпляри мають однакову юридичну силу.
4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН, ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН, ПЕЧАТКИ
СТОРІН:
4.1. ЗАМОВНИК:
4.2. АГЕНТСТВО:
ПрАТ «ПБК «Радомишль»
ТОВ «Талан Групп»
12201, Житомирська область, м. Радомишль,
вул. Микгород, буд. 71
п/р 26004010032395 у АТ «Укрексімбанк» у м.
Київ, МФО 322313
Код ЄДРПОУ 05418365
ІПН 054183606191
Свідоцтво платника ПДВ № 100248570

Місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 31
р/р 26002005921000 у Філії «КІБ» ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у м. Київ, МФО
300379
Код ЄДРПОУ 38315485
ІПН 383154826500
Свідоцтво платника ПДВ № 200077449
тел.: (044) 594 99 94

Представник за довіреністю:
Васильєва М.В. __________________
Представник за довіреністю:

В.о. директора

Генов Андрій _____________________

Чумак А.М. ______________________

М. п.
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М. п.

