Офіційні правила Конкурсу «Безпечна дорога до школи»

м. Київ, 20 лютого 2013

Організатор Конкурсу «Безпечна дорога до школи» - ПрАТ «СК ПЗУ Україна» (далі по тексту –
Організатор).
Цими Офіційними Правилами визначається проведення Конкурсу «Безпечна дорога до школи» (далі
по тексту – Конкурс), (далі по тексту - Офіційні Правила).
Переможці Конкурсу будуть визначені за критеріями, викладеними в Офіційних Правилах. Участь в
Конкурсі - безкоштовна. Конкурс не є азартною грою і не може бути використаний в будь-якій формі
азартних ігор.
Для проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом Конкурсу та нагородження
Переможця Конкурсу Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
1.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ КОНКУРСУ «БЕЗПЕЧНА ДОРОГА ДО ШКОЛИ»:
1.1. Участь в Конкурсі може взяти будь-яка дитина віком до 11 років (далі по тексту – Учасник
Конкурсу).
1.2. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу підтверджує, що згоден з Офіційними Правилами.
1.3. Для участі в Конкурсі «Безпечна дорога до школи» (далі по тексту – Конкурс), потрібно
намалювати малюнок, що у будь-який спосіб буде відображати принципи безпечної поведінки дитини
на дорозі. Батьки (або опікуни дитини) повинні надіслати фото- або скан-копію малюнку дитини та
власні контактні дані за адресою doroga@pzu.com.ua. Таким чином батьки погоджуються з участю
дитини у Конкурсі.
1.4. При виконанні умов Конкурсу, передбачених п. 1.3. Офіційних Правил, дитина стає Учасником
Конкурсу.
2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Конкурс проходить з 20 лютого 2013 по 31 травня 2013 р. на території України.
2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Конкурсу, Організатор оголошує про це на офіційному
сайті компанії www.pzu.com.ua
3. ПРИЗОВИЙ ФОНД КОНКУРСУ
3.1. Приз отримує Учасник Конкурсу, який виконав умови Конкурсу, викладені у п.1.3.
3.2. Переможці Конкурсу можуть отримати призи* - Подарункову картку ТОВ «Мобілочка»
(ідентифікаційний код юридичної особи 24426502) номіналом 2000 грн. (у кількості 1 штуки) (надалі по
тексту – Приз) та подарункову картку ТОВ «Мобілочка» номіналом 1000 грн. (у кількості 2 штуки). * Під
отриманням призу мається на увазі його придбання за 1,00 грн.
3.3. Право на отримання Призу мають тільки ті особи, які є Переможцями Конкурсу. Переможці
Конкурсу будуть визначені протягом 10 днів з моменту завершення Конкурсу випадковим чином на
сайті www.random.org. Переможцями вважаються особи, що посіли перші три місця.
3.4. Результати визначення Переможців Конкурсу після отримання Призів Переможцями є
остаточними і не підлягають обговоренню.
4. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗУ

4.1. Видача Призів Переможцям Конкурсу здійснюється представниками третіх осіб. Про час і дні
отримання Призів Переможців Конкурсу повідомляють за допомогою контактних даних, що надав
Учасник.
4.2. У разі якщо Переможець Конкурсу не відповідає протягом 7 (семи) днів на звернення
Організатора Конкурсу з приводу отримання Призу, проводиться повторний розіграш призу із
визначенням іншого Переможця Конкурсу.
4.3. Призи будуть вручені Переможцям Конкурсу протягом 20-ти робочих днів після визначення
Переможця Конкурсу. Передача Призів здійснюється поштою або кур’єрською доставкою.
5. ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Організатор Конкурсу не несе відповідальності щодо подальшого використання Призів після його
отримання та / або за неможливість Переможців Конкурсу скористатися наданими Призами з будьякої причини.
5.2. Організатор Конкурсу не вступає ні в які суперечки щодо визнання права будь-якого Учасника
Конкурсу на отримання Призу.
5.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах
обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші
непідвладні контролю з боку Організатора Конкурсу обставин, якщо ці обставини перешкоджають
виконанню таких зобов'язань.
5.4. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адресу).
5.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Офіційних Правил, будь-яких
спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення
приймає Організатор Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.6. У випадку, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Приз особисто, такий
Учасник Конкурсу не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі
вважається, що він відмовився від Призу. В такому разі проводиться додаткове визначення
Переможців Конкурсу на сайті www.random.org
6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Своєю участю в Конкурсу всі Учасники Конкурсу підтверджують свою згоду на отримання
безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію Організатора, акцій та заходів,
пов'язаних з діяльністю Організатора.
6.2. Організатор не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права власності на
Призи.
6.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за подальше використання Призу. Призи не
підлягають обміну на грошовий еквівалент.
6.4. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Конкурсі всі учасники погоджуються з цими Офіційними Правилами і
зобов'язуються їх виконувати.
6.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з
правилами Конкурсу та згоден з їх умовами, а також дає свою згоду на обробку/використання своїх
персональних даних, з метою контактування з ним щодо Конкурсу, дає свою згоду на безкоштовне
використання наданої ним інформації про себе Організатором Конкурсу з маркетинговою та / або
будь-якою іншою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом
передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення,

інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в
т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні в період
20.02.2013-31.12.2014, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Конкурсу / або
будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308
Цивільного кодексу України.
7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ.
Офіційні Правила розміщуються на сайті компанії www.pzu.com.ua
З усіх питань можна звертатися за e-mail: mail@pzu.com.ua та за тел..044-238-6-238

