
Офіційні правила акції «Вигравайте квитки на фестиваль BeLive завдяки Visa» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Організатором та виконавцем акції під назвою «Вигравайте квитки на фестиваль BeLive завдяки 

Visa» (далі – Акція) є ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі – Організатор). Місцезнаходження: 04071, 

м. Київ,  вул. Воздвиженська, б. 41, код ЄДРПОУ 3853655, тел.: (044) 451 84 33. Представник: Євген 

Бортнійчук (visa-belive.promo@havasengage.com.ua). 

1.2. Партнером Акції є компанія « ВІЗА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІС АСОСІЕЙШН» (Visa International Service 

Association) (далі – Партнер). Місцезнаходження: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сіті, 

Каліфорнія, США. 

1.3. Акція проводиться з метою привернення уваги і популяризації безготівкових платежів, 

продуктів Партнера та підтримання обізнаності споживачів про Партнера – згідно з чинним 

законодавством України та цими правилами (далі – Правила). Акція не є азартною 

грою/лотереєю та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор/лотерей, не 

базується на ризику і не потребує внесення оплати за участь. 

1.4. Для участі в Акції учаснику пропонується здійснити дії та виконати умови, вказані в цих 

Правилах. 

1.5. Ці Правила є основним достовірним та офіційним джерелом інформації, що регламентує умови 

проведення Акції. Офіційні правила містяться у загальному доступі на інформаційних ресурсах 

за посиланнями: visa.com.ua та facebook.com/VisaUA/?fref=ts в мережі Інтернет (далі – 

Сайт/Сайти). Партнер/Організатор не несе відповідальності за достовірність інформації про 

умови та порядок проведення Акції, яка розміщена не на Сайті та яка безпосередньо не 

розповсюджена Організатором. 

 

2. Визначення 

 

2.1. Учасник – особа, яка відповідає вимогам цих Правил, виконала всі умови, встановлені цими 

Правилами, та зареєстрована на Сайті згідно з Правилами. Учасниками можуть бути лише 

дієздатні фізичні особи – держателі карток Visa, які діють особисто, у власних інтересах, досягли 

віку 18 років на дату початку Акції, є громадянами України, під час періоду Акції перебували на 

території України або за кордоном на законних підставах. 

Учасниками не можуть бути та не визнаються ними іноземці й особи без громадянства, 

власники та/або співробітники Організатора/Партнера, члени їхніх сімей, їхні найближчі родичі 

(чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба), а також працівники інших 

юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, 

члени їхніх сімей та найближчі родичі. 

2.2. Переможець – Учасник Акції, який виконав всі умови та вимоги, встановлені цими Правилами, 

й здобув право на отримання Заохочення Акції. Загальна кількість Переможців Акції становить 



125 (сто двадцять п’ять) осіб. 

2.3. Заохочення – квитки категорії «Фестивальний» на фестиваль BeLive, що проходитиме 21–24 

червня 2018 року у НСК «Олімпійський» в м. Києві. Квиток категорії «Фестивальний» надає доступ 

до всіх зон фестивалю на всі дні його проведення. Квиток не включає в себе витрати на дорогу 

до Києва та у зворотному напрямку, проживання, харчування тощо, такі витрати покриваються за 

кошт Переможця.   

Під 1 (одним) Заохоченням розуміється 2 (два) квитки категорії «Фестивальний», всього 125 (сто 

двадцять п’ять) Заохочень, або 250 квитків на фестиваль BeLive відповідно.  

2.4. Комісія – комісія, сформована Організатором для визначення Переможців Акції та підбиття 

підсумків проведення Акції. До складу комісії входять три особи, а саме: 

• Бортнійчук Євген Сергійович, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ «Хавас Інгейдж 

Україна» 

• Антипенко Уляна Володимирівна, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ «Хавас Інгейдж 

Україна» 

• Небогіна Оксана Володимирівна, провідний фахівець по роботі з клієнтами, ТОВ « Хавас 

Інгейдж Україна» 

 

До повноважень Комісії входять: 

 перевірка Учасників та Переможців Акції на відповідність вимогам цих Правил; 

 визначення Переможців Акції; 

 підтвердження результатів  визначення  Переможців  Акції  шляхом  складання  відповідного 

Протоколу; 

 інші повноваження, передбачені цими Правилами. 

Рішення Комісії з усіх питань у межах її повноважень приймаються простою більшістю голосів та 

оформлюються протоколом. Учасники Акції, беручи участь в Акції, безумовно погоджуються з 

усіма рішеннями Комісії. Рішення Комісії є остаточними і зміні чи оскарженню не підлягають. 

 

3. Термін проведення Акції 

 

3.1. Акція проводиться (тобто всі дії, передбачені цими Правилами для участі в Акції, мають бути виконані 

Учасниками) з 00 годин 00 хвилин 00 секунд за київським часом 10 квітня 2018 року до 23 години 59 

хвилин 59 секунд за київським часом 10 червня 2018 року (далі – Період Акції), якщо окремо не 

обумовлено інше. 

3.2. Формування переліку (бази) зареєстрованих чеків Учасників Акції для проведення процедури 

визначення Переможців Акції здійснюється Організатором в 9 (дев’ять) етапів згідно з графіком, 

вказаним нижче: 

 



Дата 

визначення 

Переможців  

 

Період Акції, який 

охоплюється для даного 

визначення Переможців  

 

Кількість Заохочень, щодо яких буде 

визначено Переможців 

18.04.2018 10.04.2017 – 15.04.2017 13 (тринадцять) Заохочень (всього 26 квитків) 

25.04.2018 16.04.2017 – 22.04.2017 14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

02.05.2018 23.04.2017 – 29.04.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

09.05.2018 30.04.2017 – 06.05.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

16.05.2018 07.05.2017 – 13.05.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

23.05.2018 14.05.2017 – 20.05.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

30.05.2018 21.05.2017 – 27.05.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

06.06.2018 28.05.2017 – 03.06.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

13.06.2018 04.06.2017 – 10.06.2017 
14 (чотирнадцять) Заохочень (всього 28 квитків) 

 

3.3. Публікація відомостей про Переможців здійснюється на Сайтах, визначених п. 1.5 цих Правил, в день 

визначення переможців кожного етапу згідно з таблицею наведеною в. п. 3.2. цих Правил, якщо 

окремо не обумовлено інше. 

 

4. Умови участі в Акції. Територія Акції 

 

4.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення Акції, Учасник має протягом 

Періоду Акції вчинити наступні дії: 

1) протягом Періоду проведення Акції здійснити оплату на будь-яку суму будь-яких товарів, робіт 

чи послуг з використанням платіжної картки Visa або іншого платіжного продукту Visa на території 

України, за її межами або в мережі Інтернет і зберегти відповідний POS-чек або інший відповідний 

документ, що підтверджує здійснення операції. 

Не відповідають умовам Акції: 

 операції, які було здійснено до 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2018 року та після 23 години 59 

хвилин 10 червня 2018 року за київським часом;  

 операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитно-

фінансові заклади; 

 будь-які операції з переказу коштів (включаючи, але не обмежуючись, з рахунку картки Visa 

на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які було здійснено у філіалах банку, в 



тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше, в мережі Інтернет або будь-яким 

іншим способом); 

 операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків; 

 операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет;  

 операції з оплати товарів, робіт чи послуг, після яких було здійснено повернення відповідної 

покупки; 

 

2) зайти на Сайт та заповнити реєстраційну форму Учасника Акції, а саме зазначити такі дані: 

 прізвище та ім’я та по батькові; 

 контактний номер телефону; 

 електронну адресу; 

 код авторизації; 

 банк-емітент; 

 дату POS-термінального чека або дату здійснення операції в мережі Інтернет; 

 суму POS-термінального чека або суму операції в мережі Інтернет; 

 ознайомитись і погодитися з цими Правилами (прийняти їх); 

 ознайомитись і погодитися з умовами дозволу на збирання, зберігання та обробку 

персональних даних. 

 

4.2. Протягом Періоду Акції Учасник може зареєструвати необмежену кількість унікальних транзакцій для 

участі в Акції.  

 

4.3. Акція діє н а  території України та за ї ї  межами, тобто на території всіх країн світу, де 

приймаються картки Visa. До участі в Акції допускаються всі транзакції, здійснені Учасниками з 

фізичною присутністю картки у POS-терміналах, що є законно діючими відповідно до 

законодавства країни розташування терміналу, з оплати не заборонених законодавством країни 

розташування POS-терміналу та законодавством України товарів, робіт чи послуг. 

 

5. Фонд Заохочень Акції 

 

5.1. Фонд Заохочень Акції складається з квитків категорії «Фестивальний» на фестиваль BeLive, що 

відбудеться 21–24 червня 2018 року в НСК «Олімпійський» в м. Києві. Квиток категорії «Фестивальний» 

надає доступ до всіх зон фестивалю на всі дні його проведення. Квиток не включає в себе витрати на 

дорогу до Києва та в зворотному напрямку, проживання, харчування тощо, такі витрати покриваються 

за кошт Переможця.   

Під 1 (одним) Заохоченням розуміється 2 (два) квитки категорії «Фестивальний», всього 125 (сто 

двадцять п’ять) Заохочень, або 250 квитків на фестиваль BeLive відповідно. 

5.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 

Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  



5.3. Організатор/Партнер не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень 

Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим 

Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.  

5.4. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень Акції, зокрема ПДФО та 

військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.  

5.5. Кожен Переможець Акції має право отримати лише одне Заохочення. Відповідальність Організатора 

та Партнера в рамках Акції не виходить за межі умовної вартості Фонду Заохочень, що зазначений 

вище.  

5.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від отримання заохочень/послуг, що 

входять до квитка, про які зазначено (може бути зазначено) на Сайтах та/або у рекламних матеріалах, 

що будуть поширюватися про Акцію, можуть відрізнятися від реальних та не повною мірою 

відповідати сподіванням Учасника. 

 

6. Порядок визначення Переможців Акції 

 

6.1. Визначення Переможців відбувається серед всіх Учасників, які виконали всі умови Акції відповідно 

до п. 4.1 цих Правил на момент проведення визначення. Всього за Період проведення Акції буде 

обрано 125 (сто двадцять п’ять) Переможців, які отримають право на отримання одного Заохочення 

кожен. 

6.2. Разом з Переможцями Акції Організатор також визначає 10 (десять) Резервних Переможців. У 

випадку якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення, згідно з умовами цих Правил 

Організатором буде обрано наступного за списком Переможця серед Резервних Переможців. 

6.3. Визначення Переможців Акції здійснюється Комісією у складі, визначеному п. 2.4, за допомогою 

Сервісу випадкових чисел за посиланням www.random.org у мережі Інтернет шляхом випадкової 

вибірки серед усіх номерів зареєстрованих чеків Учасників. 

6.4. У разі, якщо всі Переможці/Резервні Переможці не отримають/втратять право на отримання 

Заохочень Акції, повторне визначення Переможців не проводиться, якщо інше не буде визначено 

Комісією. 

6.5. Результати визначення Переможців Акції оформлюються Протоколом, який складається та 

підписується Комісією. У Протоколі зазначається інформація про кожного Переможця Акції та 

Резервного Переможця, номери чеків, час і місце проведення процедури визначення Переможців, 

а також інша інформація, що на розсуд Комісії підлягає фіксуванню. 

6.6. Для підтвердження прозорості визначення Переможців за офіційним запитом Учасника Акції Комісія 

може надати фото- та/або відеозапис процесу визначення Переможців. 

 

7. Сповіщення Переможців Акції. Порядок вручення Заохочень 

 

7.1. Сповіщення Переможців Акції здійснюється Організатором в порядку вказаному  у п. 3.3 Правил. 

7.2. Для отримання Заохочення Учасникам Акції, яких було визначено Переможцями, необхідно протягом 

http://www.random.org/


7 (семи) робочих днів з дати публікації результатів визначення Переможців звернутися до 

Організатора шляхом направлення електронного листа на контактну адресу Організатора, вказану в 

п. 1.1 цих правил, та надати: 

 копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінок – обов’язково, 3, 4, 5, 6 сторінок – за 

потреби, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо така є, або дані ID-картки громадянина 

України; 

 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 

 копію виграшного POS-чека, копію виписки з банку або інший відповідний документ, що 

підтверджує здійснення операції. 

Зазначені вище копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими. 

7.3. Заохочення може бути отримане Переможцем особисто за місцезнаходженням Організатора або в 

іншому, погодженому з Організатором місці, чи надіслане кур’єрською доставкою за адресою, 

вказаною Переможцем (з урахуванням обмежень, вказаних в п. 7.5 цих Правил), за умови 

пред’явлення оригіналу документа, що посвідчує особу Переможця, оригіналу виграшного POS-чека 

та/або оригіналу виписки з банку, що підтверджує здійснення операції, та підписання останнім 

відповідних документів, що підтверджують факт надання Заохочення, а саме підписання Акта 

приймання-передачі Заохочення. У разі відмови надати оригінал виграшного POS-чека та/або 

оригінал виписки з банку та/або іншого відповідного документа, що підтверджує здійснення операції, 

і підписати Акт приймання-передачі Заохочення, вважається, що Переможець відмовився від 

отримання Заохочення. 

7.4. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку, надання 

копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних/нерозбірливих копій документів, 

відмова Переможця Акції від підписання Акта приймання-передачі Заохочення, відмова пред’явити 

оригінал документа, що посвідчує особу Переможця/довідку про присвоєння індивідуального 

податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – платника 

податків)/оригінал виграшного POS-чека та/або оригінал виписки з банку, що підтверджує здійснення 

операції, при підписанні Акта приймання-передачі позбавляє такого Переможця права на отримання 

Заохочення та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання 

Заохочення. 

7.5. Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, що визнана як тимчасово 

окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території 

України» від 15.04.2014 р., № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та 

Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та 

оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження 

територіальної цілісності України» від 13.04.2014 р., та Постанови Верховної Ради України «Про 

визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими 



територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на 

території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються 

кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Організатор в рамках даної Акції, або відсутнє 

відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для 

доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Організатора.  

7.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником 

Заохочення.  

7.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника 

можливості отримати Заохочення.   

 

8. Інформування Учасників про правила та зміни 

 

8.1. Офіційні правила Акції в повному обсязі для відкритого доступу розміщуються на Сайтах, визначених 

п. 1.5 цих Правил. 

8.2. Інформування Учасників про зміну Правил, скасування  Акції або інші суттєві події, пов'язані з 

проведенням Акції, здійснюється через Сайти. 

8.3. Додаткове інформування Учасників/Переможців ( і відповіді на з а питання) може здійснюватися 

засобами телефонного/Інтернет зв’язку або електронною поштою. 

8.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду 

проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на 

Сайтах. 

9. Персональні дані 

 

9.1. Під час участі в Акції Учасники самостійно заносять свої персональні дані до форми реєстрації на 

Сайті, а Переможці також надають персональні дані відповідно до п. 7.2. Інформація, що надається, 

належить до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України. 

9.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений, розуміє і повністю 

згоден з цими Правилами та буде їх дотримуватися. 

9.3. Учасник фактом проставляння відповідної відмітки при реєстрації на Сайті та фактом участі в Акції 

добровільно, а Переможець фактом надання документів, перелік яких наведено в п.7.2. надає 

Партнеру й Організатору як володільцям персональних даних безумовну згоду на збір та обробку 

своїх наданих в рамках Акції даних з метою та в обсязі, необхідному для організації, проведення 

Акції, вручення Заохочень, сплати всіх необхідних податків і зборів, пов’язаних з врученням 

Заохочень, та надання звітності перед контролюючими органами відповідно до цих Правил та 

законодавства України. Зазначена вище згода включає згоду на внесення таких даних до баз 

даних, поширення та передачу таких даних будь-яким способом призначеним Організатором 

третім особам (в т.ч. службам кур’єрської доставки з метою належного виконання обов’язку з 

передачі Заохочень Переможцям Акції) та згоду на доступ до таких даних вказаних Організатором 

третіх осіб (в т.ч. служб кур’єрської доставки). Учасник погоджується та підтверджує, що він 



повідомлений та знає про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету 

їх обробки, місцезнаходження володільця його персональних даних, про осіб, яким передаються 

його персональні дані, а також про механізм автоматизованої обробки його персональних даних, 

знає свої права як суб’єкта персональних даних відповідно до законодавства України. Організатор 

гарантує, що під час обробки персональних даних він буде дотримуватися всіх положень чинного 

законодавства України щодо захисту персональних даних. У разі відкликання згоди на обробку 

персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції. 

9.4. Реєструючись на сайті для участі в Акції, Учасник надає Організатору та Партнеру свою письмову 

згоду на безоплатне можливе використання у майбутньому його зображення у рекламі 

способами, у порядку та на строк розміщення реклами з використанням його зображення та 

погоджується у разі необхідності власноручно підписати вказану вище згоду. 

 

10. Інші умови 

 

10.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики 

відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції, отриманням та використанням 

Заохочень. 

10.2. Учасник згоден на отримання інформації про Акцію на електронну пошту, через SMS- 

повідомлення та дзвінки на номер мобільного телефону. 

10.3. Партнер не вступає в будь-які контакти з особами, які беруть участь в Акції, крім випадків, 

передбачених цими Правилами і чинним законодавством України. 

 

10.4. Комісія, зазначена у п. 2.4 Правил, своїм рішенням має право виключити із числа Учасників в 

односторонньому порядку і без зазначення причин осіб, які: 

10.4.1. не відповідають вимогам, передбаченим цими Правилами; 

10.4.2. порушили права третіх осіб при участі в Акції; 

10.4.3. порушили положення цих Правил та норми чинного законодавства України; 

10.4.4. діють деструктивно і наносять образу чи спричиняють незручності іншим Учасникам Акції, 

представникам Партнера/Організатора, завдають шкоди репутації Партнера/Організатора. 

10.5. З моменту отримання Заохочення Переможцем останній несе ризик його випадкового знищення, 

втрати або псування. 

10.6. Комісія, зазначена у п. 2.4 Правил, своїм рішенням на власний розсуд може заборонити участь в 

Акції будь-якій особі, яка підробляє або отримує вигоду з процесу участі в Акції чи проведення Акції 

або діє з порушеннями цих Правил, деструктивним чином, або діє з метою спричинення 

занепокоєння, дошкуляння, образи чи погрожування будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана 

з цією Акцією. 

10.7. Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, 

в тому числі через причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, несправностями в 

мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, 



порушенням законодавства, технічними несправностями або будь-якою неконтрольованою 

причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення 

Акції, Комісія, зазначена у п. 2.4 Правил, своїм рішенням на свій розсуд може анулювати, зупинити, 

змінити або тимчасово зупинити проведення Акції чи визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції. 

10.8. Комісія, зазначена у п. 2.4 Правил, своїм рішенням має право відмовити у наданні Заохочень у 

випадку виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, незаконних дій при реєстрації на Сайті 

та участі в Акції, використання заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія, 

зазначена у п. 2.4 Правил, своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та 

фальсифікації на власний розсуд. 

10.9. Партнер та Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили 

(форс-мажор), таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про 

мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку 

Партнера/Організатора обставини. 

10.10. Партнер/Організатор не несе відповідальності за неможливість визнання особи 

Учасником/Переможцем та/або неможливість отримання чи використання Заохочення (або 

належним здійснення подорожі), що сталася не з його вини. 

10.11. Партнер/Організатор не несе відповідальності за дії/бездіяльність Переможця та за будь-які 

збитки/втрати/шкоду/додаткові витрати, вчинені/завдані Переможцем та/або Переможцю під час 

здійснення подорожі. 

10.12. Партнер та будь-які його афілійовані особи не беруть участі в Акції, проведенні розіграшу або 

визначенні Переможців Акції, а також у врученні Заохочень Акції та не несуть відповідальності за 

дотримання Організатором законодавства України і цих Правил, а також не відповідають на 

претензії Учасників та/або Переможців Акції. 

10.13. Заохочення, які не були отримані/затребувані Переможцями, повторно не відсилаються. Такими 

Заохоченнями та Заохоченнями, щодо яких не визначено Переможців, в тому числі відповідно до 

п. 6.4. цих Правил, Організатор може розпоряджатися  відповідно до інструкцій Партнера. 

10.14. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, 

не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та/або 

Комісією, що зазначена у п. 2.4 Правил. 


