Офіційні правила участі
у рекламній Акції Телепроекті з умовною назвою «Вірні збірній з 1+1» Підтримай нашу збірну у
матчах Ліги Націй!»
(далі – Акція і Правила відповідно)
(Нова редакція Правил від 11 жовтня 2018 року)
1.
Організатор та Виконавець Акції
1.1.
Організатором Акції є ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1». Місцезнаходження Організатора 04080, м. Київ,
вул. Кирилівська, 23, ЄДРПОУ 23729809.
1.2.
Виконавцем Акції є ТОВ «Талан Групп». Місцезнаходження Виконавця: 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 31, ЄДРПОУ: 38315485.
1.3.
Спонсором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша приватна броварня «Для
людей – як для себе!»». Місцезнаходження Спонсора: 79032 м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона,10, ЄДРПОУ
31978272.
1.4.
Акція проводиться під егідою Федерації Футболу України.
1.5.
Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб, при цьому нестиме повну
відповідальність за їх дії.
1.6.
Всі запитання стосовно Акції можна надсилати на електронну скриньку Виконавця
join@virni.com.ua при цьому, вказавши своє ім’я та номер контактного телефону або зателефонувати за
номером гарячої лінії 0-800-50-45-47 (графік роботи гарячої лінії: з 09:00 по 20:00).
2.
Мета проведення Акції
2.1.
Метою проведення Акції є підвищення зацікавленості населення України до спорту, підтримка
національної збірної команди з футболу, а також підтримання позитивного іміджу та залучення глядачів
телеканалу «1+1» Організатора Акції.
3.
Період та територія проведення Акції
3.1.
Акція триває з 10 серпня 2018 року по 27 жовтня 2018 року включно (далі – Період проведення
Акції) та складається з трьох етапів:
3.1.1.
1-й етап проведення Акції з 10 серпня 2018 року по 23 серпня 2018 року включно;
3.1.2.
2-й етап проведення Акції з 12 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року включно;
3.1.3.
3-й етап проведення Акції з 12 жовтня 2018 року по 27 жовтня 2018 року включно
3.2.
Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь, а також території Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції
об'єднаних сил*

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово
окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207- VI , 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» підписаного «13» квітня 2014 року).
4.
Учасники Акції
4.1.
В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, які постійно проживають на
території України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та які повністю згодні з
умовами цих Правил (далі – Учасник або Учасники).
4.2.
Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина,
брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Виконавця та Організатора;
іноземці та особи без громадянства.
5.
Умови участі в Акції.
5.1.
Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Правилами та погоджується з їх
умовами.
5.2.
Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, необхідно:
5.2.1. протягом відповідного етапу проведення Акції зареєструватись на сайті http://virni.1plus1.ua/ (далі –
Сайт) шляхом заповнення реєстраційної форми Учасника Акції із зазначенням наступних даних*:
прізвище, ім’я та по батькові;
дату народження;
контактний номер телефону;
адресу електронної пошти (e-mail адреса)
місто проживання;
поставити одну відмітку в полі «Обраний маршрут» для Учасників 2-го етапу Акції:

o
o
o
o

«Київ – Харків –Київ»
«Львів – Харків - Львів»
«Дніпро – Харків – Дніпро»
«Самостійно приїду до/з Харкова на матч»

5.2.2.
Надати згоду на обробку персональних даних Учасника шляхом залишення відмітки у відповідному
полі.
5.2.3.
Ознайомитися і погодитися з цими Правилами (прийняти їх) шляхом залишення відмітки у
відповідному полі.
*Реєструючись на Сайті Учасник тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його
персональних даних та внесення їх до бази персональних даних «Учасники» з метою реалізації вимог
податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного
характеру та маркетингових досліджень.
Реєструючись на Сайті Учасник дає згоду на подальше отримання повідомлень про Акцію на зареєстровану
e-mail адресу.
6.
Подарунки Акції
6.1.
Подарунки Акції:
6.1.1.
Подарунок Акції 1-го етапу: подарунковий сертифікат на одну особу на поїздку до м. Угерське
Градіштє, (Чехія), що включає в себе: автобусний трансфер Львів (Україна) –Угерське Градіштє, (Чехія) –
Львів, проживання в готелі не нижче трьох зірок у м. Брно, Чеська Республіка (1 доба) та 1 (один) квиток на
футбольний матч Ліги Націй 2018-2019 Україна-Чехія, який відбудеться 06 вересня 2018 року у м. Угерське
Градіштє, (Чехія) у кількості – 100 Подарунків Акції 1-го етапу;
6.1.2.
Подарунок Акції 2-го етапу: подарунковий сертифікат на одну особу на поїздку до м. Харків
(Україна), що включає: квиток на потяг за маршрутом, обраним при реєстрації в Акції до м. Харків та у
зворотному напряму та 1 (один) квиток на футбольний матч Ліги Націй 2018-2019 Україна-Чехія, який
відбудеться 16 жовтня 2018 року у м. Харків (Україна) стадіон «Металі́ст» - 1500 Подарунків Акції 2-го етапу.
6.1.3.
Подарунок Акції 3-го етапу: подарунковий сертифікат на поїздку до м. Трна́ва (Словацька
Республіка), що включає в себе: автобусний трансфер Львів (Україна) – м. Трна́ва (Словацька Республіка) –
Львів (Україна), проживання в готелі не нижче трьох зірок у м. Братислава, Словацька Республіка (1 доба) та
1 (один) квиток на футбольний матч Ліги Націй 2018-2019 Україна-Словаччина, який відбудеться 16
листопада 2018 року у м. Трна́ва (Словацька Республіка) у кількості – 120 Подарунків Акції 3-го етапу.
6.1.4.
УВАГА!!! Для отримання Подарунків Акції 1-го етапу та 2-го етапу, Переможцям Акції потрібно сплатити
50 євро (у перерахунку до курсу гривні на момент реалізації Подарунків) ТзОВ «ЮКРЕЙН ТРЕВЕЛ ЛАБ»**
за витрати пов’язані із реалізацією Подарунків Акції 1-го етапу та 2-го етапу, мати діючий біометричний
паспорт чи відкриту візу шенгенської зони, у разі відсутності в Учасника Акції, який здобув право на
отримання Подарунку Акції 1-го етапу та 2- го етапу, діючого біометричного паспорту чи відкритої візи
шенгенської зони та неможливості (небажання/відмови) сплатити 50 євро за витрати пов’язані із
реалізацією Подарунків Акції 1-го етап та 2-го етапу, Організатор/Виконавець має право відмовити такому
Учаснику Акції у врученні Подарунку Акції 1-го етапу та 2-го етапу та перейти до Резервного переможця
без жодних компенсацій, пов’язаних з такою відмовою!
** ТзОВ «ЮКРЕЙН ТРЕВЕЛ ЛАБ» - туристична компанія, яка здійснює реалізацію Подарунків Акції 1-го
етапу та 2-го етапу. Представники туристичної компанії зв’язуються з Переможцями Акції 1-го етапу та
2-го етапу, відповідно до переліку Переможців Акції 1-го етапу та переліку Переможців Акції 2-го етапу ,
що вказані в протоколі або у списку, наданого Виконавцем Акції та здійснює координацію з Переможцями
Акції 1-го етапу та 2-го етапу у частині оплати 50 євро за витрати пов’язані із реалізацією Подарунків Акції
1-го етапу та 2-го етапу. Контактний номер телефону туристичної компанії +380683007435 (відповідно до
тарифів вашого оператора), електронна адреса virni@ukrtravellab.com.ua.
6.2.
Будь-які інші витрати, що не вказані в п.6.1. цих Правил, але пов’язані з поїздкою до міст
проведення матчів Ліги Націй 2018-2019рр. та у зворотному напрямку, Переможці Акції оплачують
самостійно.
6.3.
Характеристики/зовнішній
вигляд
Подарунків
Акції
визначаються
на
розсуд
Організатора/Виконавця 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.
6.4.
Кількість Подарунків Акції обмежена і складає кількість, зазначену в цих Правилах.
6.5.
Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків,
передбачених цими Правилами.

7.
Умови визначення отримувачів Подарунків
7.1.
Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 5.2. цих Правил, беруть участь у визначенні
отримувачів Подарунків (надалі також - Переможці Акції).
7.2.
Визначення отримувачів Подарунків відбудеться шляхом випадкового визначення Переможців
Акції за відповідний етап за допомогою ресурсу random.org серед усіх зареєстрованих Учасників Акції, які
належним чином виконали всі умови даних Правил, відповідно до періодів та графіку визначення:
7.2.1.
Визначення отримувачів Подарунків за 1-й етап проведення Акції:
№
Період, за який визначаються Переможці
Дата визначення Переможців
1
10.08.2018-16.08.2018
17 серпня 2018
2
10.08.2018-23.08.2018
24 серпня 2018
7.2.2.

Визначення отримувачів Подарунків за 2-й етап проведення Акції:
№
Період, за який визначаються Переможці
Дата визначення Переможців
1
12.09.2018-02.10.2018
02 жовтня 2018

7.2.3. Визначення отримувачів Подарунків за 3-й етап проведення Акції:
№
Період, за який визначаються Переможці
Дата визначення Переможців
1
12.10.2018-27.10.2018
31 жовтня 2018
7.3.
Під час визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, на умовах цих Правил,
формується резервний список (далі– Резервний Список) з 5 (п’яти) Учасників Акції (далі– Резервні
переможці), що прийняли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які матимуть право
отримати Подарунок Акції у разі неможливості вручення /або відмови та/або відсутності візи шенгенської
зони чи біометричного паспорта від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції, що
отримає Подарунок Акції.
7.4.
Результати визначення Переможців Акції будуть розміщені на Сайті протягом 10 (десяти)
календарних днів з дати визначення Переможців.
7.5.
Результати процедури визначення переможців Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
Виконавець гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців Акції, дані яких будуть внесені до
Протоколу відповідно до цих Правил.
8.
Порядок отримання Подарунків
8.1.
Для отримання Подарунку Учаснику Акції, якого було проінформовано на e-mail адресу / смсповідомленням/телефонним дзвінком на номер телефону, зазначеними при реєстрації, Виконавцем Акції про
визначення його отримувачем Подарунку, необхідно протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати такого
інформування звернутися до Виконавця та надати (надіслати):
8.1.1. копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінок і сторінки з відмітками про реєстрацію,
якщо така є;
8.1.2. 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);
8.1.3. копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон для отримання Подарунку Акції 1-го етапу
та 2-го етапу. Зазначені копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.
8.2.
Подарунки Акції 1-го етапу надаються Переможцям в день здійснення виїзду з м. Львів.
8.3.
Подарунки Акції 2-го етапу надаються Переможцям в період з 08 по 12 жовтня 2018 року включно.
8.4.
Подарунки Акції 3-го етапу надаються Переможцям в день здійснення виїзду з м. Львів
8.5.
Відмова Переможця від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного
строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій
документів та/або недостовірної інформації при реєстрації в Акції, відмова пред’явити оригінал паспорта
громадянина України для виїзду за кордон позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунку
вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку.
8.6.
У випадку неможливості Переможця отримати Подарунок особисто, вважається, що Переможець
відмовився від отримання такого Подарунку.
8.7.
Переможці, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку, але через невірне
зазначення контактного телефону / адреси електронної пошти або неналежну роботу Інтернет провайдерів /
операторів мобільного зв’язку або з інших причин, незалежних від Організатора, Виконавця та/або залучених
ними осіб, не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції автоматично втрачають
право отримати відповідний Подарунок Акції. У такому разі Переможець, який отримує такий Подарунок,
переходить до Резервного переможця.

8.8.
Виконавець та Організатор 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, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені
про право на отримання Подарунків.
8.9.
Виконавець та Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації,
наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будьяких причин, що не залежать від Виконавця та/або Організатора (в тому числі якщо адреса електронної
пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має
можливості отримати Подарунок, такий Переможець не має права на отримання жодних додаткових
Подарунків Акції, компенсацій або будь-яких інших виплат від Виконавця та Організатора Акції.
8.10.
Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Подарунків Акції
переможцям у разі неможливості зв'язатися з Переможцем протягом 48 (сорока восьми) годин, (якщо його
мобільний телефон вимкнуто або він перебуває поза зоною дії мережі оператора або не відповідає на лист,
надісланий на його адресу електронної пошти).
8.11.
Виконавець та Організатор не несуть відповідальність за подальше використання таким Переможцем
Подарунків. Виконавець та Організатор не несуть відповідальності за умови використання Подарунків
Переможцями, в тому числі за дії Переможців та інших осіб під час реалізації Подарунку та під час
футбольних матчів Ліги Націй 2018-2019рр.
8.12.
Переможці самостійно несуть відповідальність за власні дії та відшкодовують заподіяні ними збитки.
8.13.
Організатор/Виконавець має право:
відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в
Акції, зазначені в цих Правилах;
відмовити у видачі Подарунку Учаснику Акції, який здобув право на Подарунок, але не виконав
умови, необхідні для отримання такого Подарунку згідно з цими Правилами;
8.14.
У разі відмови від отримання та / або неможливості отримання Подарунку Переможцем з будьяких причин, в тому числі, але не обмежуючись, у зв’язку з невиконанням вимог цих Правил, отримувачі
таких Подарунків визначаються у наступному визначенні Переможців. У разі, якщо будь-який із Переможців,
визначених під час визначення переможців, відмовляється або не має можливості отримати Подарунок, таке
право переходить до Резервних переможців.
8.15.
Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
8.16.
Виконавець та Організатор не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням Подарунків.
8.17.
Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Подарунків несе Виконавець.
9.
Порядок і спосіб інформування Учасників
9.1.
Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення
офіційних Правил та умов Акції на сайті virni.1plus1.ua.
9.2.
Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом всього
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх
затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 9.1. Правил,
якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.
10.
Персональні дані
10.1.
Для отримання Подарунку Акції Учасник та супроводжуюча особа має надати Виконавцю
інформацію (в т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами.
10.2.
Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Виконавцю,
Організатору, Спонсору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних,
зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», з
метою забезпечення участі в цій Акції, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері
бухгалтерського обліку.
10.3.
Виконавець, Організатор та Спонсор не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх
зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).
10.4.
Беручи участь в Акції Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, їх особистих даних Організатором та/або Спонсором 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 імені, прізвища, Фотографії, інтерв’ю або інших
матеріалів з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та Фотографії) в засобах
масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання
інформації на адресу, вказану Учасником 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 Виконавцем, Організатором, Спонсором. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за

участю Переможців, створені під час проведення Акції та під час реалізації Подарунку Акції, та/чи у зв’язку
з Акцією, є власністю Організатора і можуть використовуватися без додаткової згоди Переможців, та будьякого відшкодування. Переможці погоджуються на проведення фото та/відео зйомок для використання
Організатором з рекламною / маркетинговою метою, при цьому винагорода за участь у таких зйомках входить
до вартості Подарунків (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку
з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Акції.
11.
Інші умови Акції
11.1.
Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України, а саме вимог щодо можливості
укладання договору приєднання 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.
11.2.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден
з цими Правилами Акції і буде їх дотримуватися.
11.3.
Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе
всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням
Подарунків Акції.
11.4.
Окрема плата за право участі в Акції не стягується.
11.5.
Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Виконавець Акції мають право залучати будь-яких третіх осіб.
11.6.
Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю
в Акції, в тому числі переїзд до місця вручення Подарунків Акції.
11.7.
Учасники Акції погоджуються не надавати засобам масової інформації відомості про участь в
Акції та отримання Подарунків Акції без згоди на це Виконавця Акції.
11.8.
Організатор, Виконавець та залучені ним треті особи не несуть відповідальності за невиконання цих
Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будьякого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші
обставини, непідвладні контролю з боку Організатора, Виконавця та залучених ним третіх осіб.
11.9.
Організатор / Виконавець Акції не несуть відповідальності за помилки / збої при передачі даних
через Інтернет мережу або за допомогою телефонного зв'язку з вини організацій зв'язку, в результаті
технічних проблем і / або шахрайства в мережі Інтернет та / або в каналах зв'язку, що використовуються при
проведенні Акції, а також з інших причин, не залежних від Організатора / Виконавця.
11.10. Виконавець та Організатор не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками / Переможцями і прав на одержання Подарунків.
11.11.
Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством
України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань
і не врегульованих правилами спірних питань, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

