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1.Офіційні правила Конкурсу «Намалюй магію світу ПЛЮСПЛЮС»
1.1. Конкурс «Намалюй магію світу ПЛЮСПЛЮС. Про загублений талант» (російською:
«Нарисуй магию мира ПЛЮСПЛЮС. Про потерянный талант») (надалі – «Конкурс») – це
Конкурс малюнків глядачів телеканалу ПЛЮСПЛЮС (надалі – Учасник Конкурсу), що триватиме
з 10:00 «02» жовтня 2017 року до 10:59 «16» жовтня 2017 року (надалі – «Період проведення
Конкурсу») виключно на території України (надалі – «Територія»).
1.2. Про Конкурс.
Конкурс проходить в один етап, тривалістю 14 календарних днів. Глядачі розміщують в
коментарях до статті на сайті (http://plus-plus.tv/) фото малюнку, створеного за мотивами
мультфільму «Про загублений талант» з серії «Казка з татом. Магія світу ПЛЮСПЛЮС»
https://goo.gl/kwh2OY. Перші 5 учасників, які розмістять фото, мають право на Подарунок
(вказаний в п. 5.1 цих Правил).
2. Організатор Конкурсу
2.1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС» (надалі –
«Організатор»).
3. Виконавець Конкурсу
3.1. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС» (надалі –
«Виконавець»);
4. Умови участі в Конкурсі
4.1. У Конкурсі мають право брати участь громадяни України, які проживають на території
України (надалі – «Учасник Конкурсу»). Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права
брати в ньому участь особи, які не відповідають умовам або не виконують умов даних Офіційних
Правил (надалі – «Правила»).
4.1.1. Неповнолітні Учасники беруть участь у Конкурсі через своїх законних представників.
4.2. Для участі в Конкурсі Учасник Конкурсу має зареєструватися на сайті каналу через соціальні
мережі і завантажити в коментарі фото малюнку, створеного за мотивами мультфільму «Про
загублений талант» з серії «Казка з татом. Магія світу ПЛЮСПЛЮС» https://goo.gl/kwh2OY
Адреса сайту: plus-plus.tv (надалі «web-сайт»).
4.2.1 Фото малюнків, що розміщуються на web-сайті, повинні відповідати наступним умовам:
• На малюнку повинні бути зображені елементи з мультфільму «Про загублений талант» з серії
«Казка з татом. Магія світу ПЛЮСПЛЮС» https://goo.gl/kwh2OY
• Малюнок не повинен містити елементи порнографії, насильства або жорстокості – такі малюнки
до участі в Конкурсі не приймаються і будуть видалятись адміністрацією web-сайту.
• Формат фото малюнку: JPG
• Розмір фото малюнку: не більше ніж 3 Мб
5. Подарунки Конкурсу
5.1. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу має можливість отримати книжку «Про
загублений талант» (№28) з серії «Казки на ніч» (надалі Подарунок).

6. Переможець Конкурсу
6.1. Організатори Конкурсу Визначають Учасників Конкурсу, що здобули право на отримання
Подарунків Конкурсу (надалі – «Переможці Конкурсу»), що відбувається в порядку черги. Перші
п’ять Учасників, які розмістили фото малюнків на web-сайті, мають право на отримання
Подарунку.
6.2. Повідомлення учасників Конкурсу, що здобули право на отримання Подарунку, здійснюється
через особисті повідомлення профайлу в соц-мережі, через яку Учасник зареєструвався на webсайті або через коментарі на web-сайті каналу.
6.3. Учасник Конкурсу, який здобув право на отримання Подарунку та який виявить бажання
отримати Подарунок, повинен надіслати протягом 30 днів після отримання листа/повідомлення від
Організатора про право отримати такий Подарунок, електронною поштою на вказану адресу
наступні копії документів та інформацію:
- копія першої, другої сторінки та сторінки з пропискою внутрішнього паспорта Учасника
Конкурсу;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків
Учасника Конкурсу;
- контактний телефон Учасника Конкурсу з зазначеним кодом населеного пункту, контактну
поштову адресу з індексом населеного пункту.
6.4. Вказана в п. 6.3. інформація повинна бути подана друкованими літерами або розбірливим
почерком.
6.5. У випадку ненадання Учасником Конкурсу копій документів, зазначених в п.6.3. цих Правил,
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права
на Подарунок Конкурсу, Учасник Конкурсу позбавляється такого права.
6.6. Результати Конкурсу будуть опубліковані на web-сайті, що знаходиться за адресою: plusplus.tv
6.7. Подарунки будуть надіслані Переможцям поштою за рахунок Організатора
7. Інші умови
7.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням
Учасником Конкурсу Подарунків Конкурсу, несе Організатор.
7.2. Взявши участь в Конкурсі, Учасники Конкурсу надають свою згоду на:
а) отримання Організатором та Виконавцем особистої інформації, що міститься в документах,
копії яких надаються Учасниками Конкурсу згідно з цими Правилами;
б) використання такої інформації Організатором та Виконавцем з метою проведення Конкурсу у
відповідності з чинним законодавством України;
в) копії документів, наданих Виконавцю та Організатору, не підлягають поверненню Учасникам
Конкурсу;
г) розміщення та використання Організатором, відповідно до діючого законодавства України,
фото малюнку транспорту для героїв світу ПЛЮСПЛЮС на web-сайт.
7.3. Заміна Подарунків Конкурсу будь-яким іншим благом не допускається.
7.4. Подарунок за неповнолітнього Учасника Конкурсу може отримати представник згідно
діючого законодавства. Для цього Учасник Конкурсу має повідомити про це Організатора,

надіславши листа з прізвищем, ім’ям та контактними даними представника. А представник має
виконати умови, зазначені в п. 6.3. цих Правил.
7.5. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування
Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на web-сайті, що знаходиться за
адресою: plus-plus.tv, розміщення скороченої інформації щодо механіки Конкурсу у рекламних
матеріалах.
7.6. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Конкурсу.
7.7. Організатор та Виконавець не вступає у дискусії між Учасниками Конкурсу щодо визнання
Учасників Конкурсу переможцями Конкурсу
7.8. Організатор Конкурсу залишає за собою право відмовити в участі в Конкурсі особі, що
невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних
Правил, не відправила повний комплект копій документів та/або інформації, як вказано у п.6.3.
вище, та/або не виконала інших вимог даних Правил, при цьому така особа не має права на
одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
7.9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором
Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.10. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими Правилами
та зобов’язуються їх виконувати.
7.11. Організатор і Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за:
а) технічні проблеми з передачею даних при застосуванні каналів зв’язку, що використовуються
під час проведення Конкурсу;
б) втрату, затримку або пошкодження поштових листів та інших відправлень, внаслідок обставин,
які не залежать від нього (наприклад, якщо втрата, затримка або пошкодження листа відбулася з
вини пошти або третіх сторін), а також з причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної
та/неповної, та/або не оновленої адреси;
в) невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, передбачених
цими Правилами.
7.12. Результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

