ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ
«Танцюй, як зірка»
1.1. Організатором Конкурсу є ТОВ «Студія 1+1», що розташоване за адресою 04080, Україна, м.Київ,
вул.Кирилівська, 23; Податковий номер (ЄДРПОУ) 23729809.
1.3. Спонсором Конкурсу є «Товариство з Обмежено Відповідальністю «Розетка . УА», що
розташоване за адресою: 01103 м. Київ, бул. Дружби Народів, 8-А, кв. 24
код ЄДРПОУ – 37193071.
2.

Учасники Конкурсу

2.1.

Взяти участь у Конкурсі мають право:

2.1.1. Будь-які дієздатні фізичні особи є громадянами України та проживають на території України.
2.1.2. У Конкурсі не можуть брати участь:
• працівники Організатора та Виконавця, і члени їх родин;
• власники і працівники партнерів проведення Конкурсу, а також члени їх родин.
3.

Територія та період проведення Конкурсу «Танцюй, як зірка»

3.1.
Конкурс триває на території України, в глобальній мережі Інтернет на сайті за адресою
https://1plus1.ua/special/dancelikeastar/ (надалі – Територія проведення Конкурсу) з 00:00:00 годин
20 серпня 2018 року до 23:59:59 25 листопада 2018 року включно (надалі – Період проведення
Конкурсу).
4.

Умови участі у Конкурсі

4.1.
Для набуття статусу учасника Конкурсу (далі – Учасник) й отримання права на участь у
Конкурсі та здобуття можливості отримати Заохочення Конкурсу, зацікавлена фізична особа (далі –
Зацікавлена Особа), яка відповідає вимогам п. 2.1.1 чинних Правил, повинна в Період проведення
Конкурсу виконати наступні дії:
4.1.1. Зареєструватися на Сайті https://1plus1.ua/special/dancelikeastar/ (надалі - Сайт) шляхом
заповнення реєстраційної форми на Сайті із зазначенням в ній своїх персональних даних: прізвище,
ім'я, дата народження, місто проживання, адреса електронної пошти та номер мобільного телефону
(далі по тексту - «Реєстраційні дані»), або авторизуватися через електронну адресу.
4.1.2. Після реєстрації Зацікавлена Особа має завантажити відео з танцем пари чи соло - посилання
на завантажене раніше відео в мережі YouTube. Після схвалення модератором посилання на відео
з'явиться на Сайті.
4.2.
Учасник, який розміщує посилання на YouTube, підтверджує та погоджується з тим, що він
є автором відео, що знаходиться за посиланням , гарантує, що відео вільне від обтяжень третіх осіб.
4.3.

Вимоги до Відео:

Допускаються формати: mov, mpg, mp4, avi, 3gp, divx

4.3.1. Камера не повинна сильно трястися.
4.3.2. Відео повинно бути в оригінальній якості, без додаткової компресії.
4.3.3. Хронометраж фрагмента не повинен перевищувати 10 хвилин
4.3.4. Відео не повинно містити візуального браку.
4.4. У розіграші Заохочення приймають участь лише ті Учасники, які розмістили посилання хоча б на
одне відео, що відповідає умовам Конкурсу. Кількість завантажених відео від одного Учасника
необмежена. Учасник може стати Переможцем тижня лише один раз.
5.

Порядок визначення Переможців Тижня та Переможця Конкурсу.

5.1.
Щонеділі у Період проведення Конкурсу серед всіх танців, наданих за попередній тиждень,
експерти програми «Танці з зірками», що транслюється на каналі 1+1, вибирають 1 відео серед 3х,
які набрали максимальну кількість лайків.
6.

Фонд Заохочень Конкурсу

6.1. Кожен Переможець Конкурсу, відео танцю якого було обрано експертами програми «Танці з
зірками» в ефірі програми, що транслюється на каналі 1+1, має право вибрати подарунок на сайті
http://www.rozetka.ua. по подарунковому сертифікату спонсора Конкурсу
6.2.
Транспортні й інші видатки Переможця, який одержав право на Заохочення, пов’язані з
одержанням Заохочення, не компенсуються та здійснюються за власний кошт Переможця.
6.3.
Оподаткування вартості
законодавства України.

Заохочень

здійснюється

відповідно

до

вимог

чинного

6.4. Спонсор Конкурсу зобов’язується передати Переможцю Заохочення протягом 60 днів з моменту
повідомлення Переможця особисто.
6.5. Спонсор Конкурсу здійснює доставку Заохочення по всій території України за допомогою послуг,
які надає ТОВ «Нова Пошта» за рахунок Спонсора
7. Право на отримання Тижневого Заохочення та Головного Заохочення конкурсу
7.1. Визначення Переможців здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням процедури,
наведеної в п.5 цих Правил.
7.2. Визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Тижневих Заохочень Конкурсу,
зазначених в п.5.1. цих Правил, буде здійснено:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26 серпня 2018 року,
2 вересня 2018 року,
9 вересня 2018 року,
16 вересня 2018 року
23 вересня 2018 року,
30 вересня 2018 року,
7 жовтня 2018 року,
14 жовтня 2018 року,

9.
10.
11.
12.
13.
14.

21 жовтня 2018 року,
28 жовтня 2018 року,
4 листопад 2018 року,
11 листопад 2018 року,
18 листопад 2018 року,
28 листопад 2018 року,

7.4.
Учасника Конкурсу, який здобувають право на отримання Тижневого Заохочення,
Виконавець Конкурсу повідомляє про одержання права на Заохочення шляхом оголошення у
прямому ефірі передачі «Танці з зірками» на каналі 1+1, а також розміщення результатів в
соцмережах https://www.instagram.com/tanci1plus1/, https://www.facebook.com/tanci1plus1/ або
відправленням листа на електронну адресу Учасника або телефонування на номер телефону, який
Учасник повідомив під час реєстрації на Сайті, протягом 2 (двох) робочих днів із дати визначення
Учасника таким, що здобуває право на отримання Заохочення, для обговорення деталей отримання
Заохочення згідно пункту 6.13.
7.6.
Якщо за результатами 3 (трьох) спроб протягом 2 (двох) робочих днів із дати визначення
Переможців Конкурсу, які здобувають право на отримання, з ним не вдалося зв'язатися за номером
телефону, який Учасник повідомив під час реєстрації на Сайті, вважається, що такий Учасник
Конкурсу втратив право одержати Заохочення.
7.7.
Право на отримання Заохочень не передається третім особам. Заохочення не підлягають
обміну, поверненню чи грошовій компенсації.
8.

Порядок отримання Заохочень:

8.1. Вручення Заохочення відбувається Виконавцем за умов:
надання таким Переможцем усіх копій документів відповідно до п. 8.2 цих Правил
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання таким Переможцем повідомлення про
одержання права на Заохочення.
8.2. Для отримання Заохочення Переможець повинен:
надати Спонсору копію власного паспорта (1-ї, 2-ї, 3-ї сторінок, а також сторінок з дійсною
адресою реєстрації) та копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
8.3.
Організатор/Виконавець Конкурсу не несе жодної відповідальності за наслідки
використання Переможцем Заохочень не за цільовим призначенням, визначеним цими
Правилами.
8.5.
Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість Переможця
скористатися Заохоченням у зв’язку з відмовою від надання необхідної інформації або документів,
а також у разі відсутності Переможця чи неможливості його повідомлення про Заохочення
впродовж визначеного цими Правилами терміну.
9.

Обмеження

9.1.
Відповідальність Організатора/ Виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості й кількості
Заохочень, зазначених у цих Правилах.

9.2.
Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість отримання
Заохочення Переможцем з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, у т. ч.
якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з
Переможцем були зазначені неправильно, змінені тощо. При цьому такий Переможець не має
права на одержання від Організатора/Виконавця жодної компенсації.
9.3.
Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності щодо подальшого
використання Переможцем Заохочень після його одержання та/або за неможливість Переможцем
скористатися наданим Заохоченням з будь-яких причин.
9.4.
Організатор/Виконавець не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб
Учасниками Конкурсу та/ або Переможцем і прав на одержання Заохочень.
9.5.
Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в
умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу,
інших непідвладних контролю з боку Організатора/Виконавця обставин, якщо ці обставини
перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
9.6.
Не допускаються з боку Переможця будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде
предметом угоди або засобом платежу.
9.7.
Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).
9.8.
У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає
Організатор Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є
остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Конкурсу є остаточними і не підлягають перегляду
чи оскарженню.
9.9.
У разі, якщо Переможець з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий
Переможець не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку
вважається, що Переможець відмовився від такого Заохочення.
10.

Інші положення

10.1 У разі, якщо під час отримання будь-якого заохочення буде достеменно встановлено, що особа,
яка взяла участь в Конкурсі, не може бути Учасником (не відповідає п. 2.1. цих Правил), Учасник
втрачає право на отримання такого Заохочення .
10.2. Замовник/Організатор залишає за собою право продовжувати Період проведення Конкурсу
та/або змінювати дані Правила Конкурсу на власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в
порядку, аналогічному оголошенню цих Правил.
10.3. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники засвідчують свою згоду укладання всіх необхідних
документів для документального засвідчення процедури отримання Заохочення, наданого
Переможцю Конкурсу. Учасники Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої
ними інформації.

10.4. У разі, якщо Учасник, який отримав право на будь-яке Заохочення, з будь-яких причин, що
не залежать від Організатора/Виконавця, не має змоги отримати таке Заохочення, він не має права
на отримання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
10.5. Організатор/Виконавець не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких
суперечностей щодо права власності на Заохочення.
10.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності щодо Заохочення та його використання
після отримання Переможцем.
10.7.

Учасники Конкурсу погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

10.8. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу тим самим підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Конкурсу та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником
Конкурсу цих Правил або відмова Учасника від належного їх виконання (у т. ч. механізму, порядку
та періоду проведення Конкурсу та/або отримання Заохочення, тощо) вважаються відмовою
Учасника від участі в Конкурсі, при цьому така особа не має права на одержання від
Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
10.9. Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Конкурсу
бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Конкурсі та
отриманням Заохочення. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що
ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з
правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані
персональні дані є згодою на їх обробку Організатором на свій розсуд у будь-який спосіб з
рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству
України, зокрема для проведення Конкурсу згідно з даними Правилами, підготовки статистичної
інформації тощо, підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про
себе Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не
порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передавання третім особам), зокрема, на
безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (включно з його
іменем і зображенням) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч.
рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором
Конкурсу та/або будь-якою третьою особою.
Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що
стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор/Виконавець Конкурсу та
інші особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету
збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
Учасник має право:
на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця, як власника його
персональних даних;
вимагати від Організатора/Виконавця, як власника його персональних даних уточнення
своїх персональних даних;

застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням
Учасника Конкурсу. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не
допускається до подальшої участі в Конкурсі.
11.

Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу.

11.1. Дані Правила Конкурсу розміщуються на веб-сторінці
https://1plus1.ua/special/dancelikeastar/.

