ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «ВГАМУЙ МОНСТРОГОЛОД»
(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)
(Нова редакція правил від 09 листопада 2018 року)

ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ «ВГАМУЙ МОНСТРОГОЛОД»: ПАТ «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА», ЄДРПОУ
00447103, АДРЕСА: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, буд. 27А, ТЕЛ:+3805449
42850 (надалі - «Організатор»).
ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ «ВГАМУЙ МОНСТРОГОЛОД»: ТОВ «ТАЛАН ГРУПП» ЄДРПОУ 38315485;
АДРЕСА: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 31, тел. (044) 594 99 94 (надалі - «Виконавець»).
1. УМОВИ УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ «ВГАМУЙ МОНСТРОГОЛОД» (НАДАЛІ - «АКЦІЯ»):
1.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на території
України, досягли повноліття (18 років), а також будь-яка дитина віком до 18 років (включно), через
своїх законних представників (відповідно до чинного законодавства України) та які в період
проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що наведені нижче
(надалі – Учасник/Учасники).
1.2. Акція проводиться по відношенню до товарів під знаком для товарів і послуг сири плавлені
«Весела Корівка» «СирХрум» з хлібними паличками з акційним стікером та без нього (надалі –
«Продукція»), імпортером в Україні яких є Організатор:
1.2.1. Сир плавлений «Весела Корівка» з хлібними паличками 45% жиру у сухій речовині. Маса нетто
35 г.
1.2.2. Сир плавлений «Весела Корівка» з хлібними паличками зі смаком піци 45% жиру у сухій
речовині. Маса нетто 35 г.
1.3. Щоб стати Учасником Акції та отримати одне із Заохочень 1-го рівня (надалі – «Заохочення 1-го
рівня»), особа має надіслати за адресою: а/с Хрум, м. Київ, 01001 (надалі – «абонентська скринька»)
разом одним конвертом 3 (три) або 5 (п’ять), або 10 (десять) цілісних обгорток від Продукції в будьякій комбінації з 20.08.2018р по 31.12.2018р. або особа протягом періоду з 04.10. 2018 р. по
23.12.2018 р. обміняти у торгових точках, що вказані в п.1.3.1. цих Правил 3 (три) або 5 (п’ять), або
10 (десять) цілісних обгорток від Продукції в будь-якій комбінації на Заохочення 1-го рівня у
промоутера, що одягнений у спеціальну форму (футболки, кофти з логотипом «Весела Корівка») .
Виконавши дану умову, Учасник Акції отримує одне із Заохочень 1-го рівня, в залежності від кількості
відправлених обгорток та вказаного у листі-заяві Заохочення 1-го рівня або отримує одне із
Заохочень 1- го рівня, в залежності від кількості обгорток, що обміняє у промоутера у торговій точці:
За 3 (три) обгортки
За 5 (п’ять) обгорток

За 10 (десять) обгорток

Веселі шкарпетки
Вправні мітенки
М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Заводило»
М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Гарнюня»
М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Крейзі»
М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Розумник»
М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Здоровило»
Футболка-розмальовка (в асортименті)

Отримання Заохочень 1-го рівня можливе з урахуванням положень п. 1.10. Правил.
1.3.1. Адреси торгових точок:

Місто
Дніпро
Дніпро
Дніпро

Назва торгової точки (мережі)
Варус
Варус
Варус

Адреса
вул. Тітова, 36
пр. Героїв, 2
вул. Панікахи, 15

Дніпро
Дніпро
Запоріжжя
Кам'янське
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Кривий Ріг
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Ашан
Фоззі
Варус
Варус
Пчелка
Пчелка
Пчелка
Ашан
Ашан
Ашан
Ашан
Ашан
Новус
Новус
Новус
Новус
Новус
Новус
Новус
Новус
Новус
Варус
МегаМаркет
МегаМаркет
МегаМаркет
Фоззі
Фоззі
Сільпо
Сільпо
Варус
Ашан
Ашан
Арсен
Арсен
Ашан
Арсен
Ашан
Сільпо
Сільпо
Фоззі
Ашан
Рост
Рост
Рост
Рост
Класс
Класс
Класс
Рост
Класс
Класс
Класс

вул. НижньоДніпроводська, 17
вул. Маршала Малиновського, 2
вул. Північнокільцева, 10а
вул. Будівельників, 27а
вул. Сікорського, 1а
вул. Шолом‐Алейхема, 10а
вул. Січових Стрільців, 49
вул. Кільцева дорога, 4
вул. Гната Хоткевича, 1В
вул. Антоновича, 176
пр. Степана Бандери, 15а
пр. Генерала Ватутіна, 2т
м. Ірпінь, вул. Центральна 2
пр. Броварський, 18д
пр. Броварський, 17
пр. Лобановського, 4а
пр. Оболонський, 1б
пр. Бажана, 8
пр. Григоренка, 18
вул. Кільцева дорога, 12
бул. Дружби Народів, 16а
вул. Палладіна, 18/30
вул. Гетьмана, 6
вул. Сурікова, 3а
вул. Щербаківського, 58 Нивки
вул. Заболотного, 37
пр. Степана Бандери, 23
вул. Лаврухіна, 4
вул. Харківське шосе, 168
5‐й Зарічний м‐н
с. Сокільники, вул. Стрийська, 30
вул. Володимира Великого, 58
пр. Чорновола, 93
вул. Патона, 37
пл. Соборна, 14
вул. Зелена, 147
с. Фонтанка
вул. Семена Палія, 93а
пр. Небесної Сотні, 2
вул. Середня, 83а
вул. Героїв праці, 7
вул. Шевченко, 142а
вул. Полтавський шлях, 140
вул. Клочківська, 65
пр. Перемоги, 61ж
вул. Героїв Сталінграду 136/8
вул. Клочківська 104а
пр. Московський, 295
вул. Плеханівська, 135‐139 (Малышевский)
пр. Героев Сталинграда 136/8
пр.Тракторостроителей 128б
пр. Людвига Свободы 43

1.3.2. Графік роботи пунктів миттєвого обміну в торгових точках щотижня публікується в офіційних
групах соціальних мереж в Інтернет https://www.facebook.com/СирХрум-вгамуй-монстроголод262300057674212/ або https://www.instagram.com/syrkhrum/
1.4. Для участі в розіграші одного із Заохочень 2-го рівня Акції, особа має зареєструватись в
соціальній мережі «Facebook», протягом Періоду з 20.08.2018 по 30.11.2018 відвідати Сайт Акції
www.monstrogolod.com.ua та виконати дії в наступній послідовності: вказати контактний номер
телефону, пройти тест «Який монстр твій?» та після проходження тесту, натиснути кнопку
«Поділитись» результатом тесту у соціальній мережі «Facebook». Серед усіх Учасників, які виконали
вказані дії розігруються Заохочення 2-го рівня Акції, а саме:
1
2
3

СУМКА-СИРХРУМКА
МОНСТРОГОЛОДНА ФУТБОЛКА
МОНСТРОГОЛОДНА ХУДІ

Отримання Заохочень 2-го рівня можливе із урахуванням положень п. 3.2 Правил.
Увага! Учаснику Акції при поширені через соціальну мережу «Facebook», необхідно перевірити
налаштування приватності власної сторінки та відкрити загальний доступ до публікацій.
1.5. Для участі в розіграші одного із Головних Заохочень Акції, особа має виконати умови,
передбачені п. 1.3. цих Правил.
1.6. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з
виконанням умов, передбачених цими Правилами та іншими питаннями, в тому числі:
1.6.1. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мобільного зв’язку і як наслідок –
неможливість зв’язатись з Учасником Акції для вручення Заохочення 2-го рівня та Головного
Заохочення, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку та/або інтернетпровайдерів, що виникли не з вини Виконавця чи Організатора Акції;
1.6.2. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші
технічні збої в роботі мережі Інтернет і, як наслідок, неможливість виконання умов для участі в Акції
на Сайті.
1.6.3. За неможливість Учасника Акції брати участь в Акції та/або отримати Заохочення Акції з
причин, які не залежні від Виконавця/ Організатора Акції.
1.7. З метою забезпечення отримання Виконавцем листа від Учасників Акції, рекомендуємо
Учасникам Акції надсилати обгортки Продукції рекомендованим листом. Ця умова не є обов’язковою
до виконання, остаточне рішення щодо способу відправки обгорток Продукції приймається
Учасником Акції самостійно. Вартість відправки листів сплачується самостійно Учасником Акції,
Організатор та/або Виконавець Акції ніяким чином не компенсують Учасникам Акції вартість
відправки листів з обгортками Продукції.
1.8. До участі в Акції приймаються виключно цілісні обгортки від Продукції з акційним стікером та без
нього, імпортером якої в Україні є Організатор Акції.
1.9. На конверті з обгортками від Продукції Учасник має розбірливо українською мовою вказати:
1. всі поля відправника: свої прізвище, ім’я, по-батькові, повну поштову адресу (вулицю, будинок,
квартиру, місто, область, поштовий індекс) на яку Учасник бажає отримати Заохочення
2. всі поля одержувача: зазначити адресу абонентської скриньки: а/с Хрум, м. Київ, 01001
До конверта додати (вкласти) разом з обгортками Продукції Лист-заявку, що має містити наступну
інформацію:
1) вказати ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові,
2) вказати номер контактного телефону;
3) вказати стать дитини та вік;
4) вказати повну поштову адресу (вулицю, будинок, квартиру, місто, область, поштовий індекс);
5) вказати обране Заохочення 1-го рівня в залежності від кількості доданих (вкладених) обгорток
Продукції, у випадку обрання Футболки-розмальовки, вказати розмір та малюнок.
1.10. Організатор та Виконавець надають Заохочення в межах наявного фонду Заохочень,
відповідно до виконаних умов Акції.

1.11. Фонд Заохочень Акції:
1.11.1. ЗАОХОЧЕННЯ 1-ГО РІВНЯ АКЦІЇ:
Заохочення 1-го
рівня №1
Заохочення 1-го
рівня №2
Заохочення 1-го
рівня №3
Заохочення 1-го
рівня №4
Заохочення 1-го
рівня №5
Заохочення 1-го
рівня №6
Заохочення 1-го
рівня №7
Заохочення 1-го
рівня №8

Веселі шкарпетки

1500 штук

Вправні мітенки

1500 штук

М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Заводило»

1000 штук

М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Гарнюня»

1000 штук

М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Крейзі»

1000 штук

М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Розумник»

1000 штук

М’яка іграшка Пухнастий монстрик «Здоровило»

1000 штук

МАЛЬОВНИЧА ФУТБОЛКА (в асортименті)

2000 штук

Зображення
Пухнастий монстрик
«Заводило»
Пухнастий монстрик
«Гарнюня»
Пухнастий монстрик
«Крейзі»
Пухнастий монстрик
«Розумник»
Пухнастий монстрик
«Здоровило»

5-6 років

7-8 років 9-11 років

160 штук

80 штук

160 штук

160 штук

80 штук

160 штук

160 штук

80 штук

160 штук

160 штук

80 штук

160 штук

160 штук

80 штук

160 штук

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАОХОЧЕНЬ 1-ГО РІВНЯ АКЦІЇ СКЛАДАЄ 10 000 (ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ)
ОДИНИЦЬ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД АКЦІЇ.
1.11.2. ЗАОХОЧЕННЯ 2-ГО РІВНЯ АКЦІЇ:
Заохочення 2-го рівня №1
Заохочення 2-го рівня №2
Заохочення 2-го рівня №3

СУМКА-СИРХРУМКА
МОНСТРОГОЛОДНА ФУТБОЛКА
МОНСТРОГОЛОДНА ХУДІ

140 штук
140 штук
84 штук

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАОХОЧЕНЬ 2-ГО РІВНЯ АКЦІЇ СКЛАДАЄ 364 (ТРИСТА ШІСТЕДЕСЯТ
ЧОТИРИ) ОДИНИЦІ ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД АКЦІЇ.
1.11.3. ГОЛОВНІ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ:
Головне Заохочення №1
Головне Заохочення №2
Головне Заохочення №3
Головне Заохочення №4

ФАНТАЗІЙНА 3D-РУЧКА
МАНДРІВНИЧА МОНСТРОКОЛОНКА
МОНСТРОПОТУЖНА ПРИСТАВКА
СУЧАСНИЙ МОНСТРОСМАРТФОН

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ СКЛАДАЄ 4 (ЧОТИРИ) ОДИНИЦІ ЗА ВЕСЬ
ПЕРІОД АКЦІЇ.
Загальна кількість Заохочень Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність
Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Заохочень Акції, що зазначена вище.

1.12. З метою запобігання зловживанням:
1.12.1.Учасник Акції протягом періоду Акції, вказаного у п.2. цих Правил Акції, який виконав лише
умови пункту 1.4. цих Правил, може отримати не більше 1 (одного) Заохочення 2-го рівня.
1.12.2. Учасник Акції протягом Періоду Акції, вказаного у п.2. цих Правил Акції, виконуючи належним
чином усі умови цих Правил, може отримати необмежену кількість Заохочень 1-го рівня Акції в різній
комбінації, одне Заохочення 2-го рівня та одне Головне Заохочення Акції.
1.13. Кожний конверт з обгортками Продукції вважається окремим виконанням умов Акції за цими
Правилами.
1.14. Якщо у конверті міститься менше, ніж 3 (три) обгортки від Продукції для отримання Заохочення
1-го рівня №1 або Заохочення 1-го рівня №2, або менше, ніж 5 (п’ять) обгорток від Продукції для
отримання Заохочення 1-го рівня №3 - №7, або менше, ніж 10 (десять) обгорток від Продукції для
отримання Заохочення 1-го рівня №8, або такі обгортки Продукції (хоча б одна з них) є
пошкодженими, забрудненими настільки, що це унеможливлює або суттєво ускладнює
ідентифікацію таких обгорток, відправник такого листа не може стати Учасником Акції та отримати
бажане Заохочення 1-го рівня, мати можливість отримати Заохочення 2-го рівня Акції або Головного
Заохочення Акції.
1.15. Якщо у конверті міститься більш ніж 3 (три) обгортки від Продукції для отримання Заохочення
1-го рівня №1 або Заохочення 1-го рівня №2, або більш, ніж 5 (п’ять) обгорток від Продукції для
отримання Заохочення 1-го рівня №3 -№7, або більше, ніж 10 (десять) обгорток від Продукції для
отримання Заохочення 1-го рівня №8 (незалежно від їх кількості), такий конверт зараховується як
один конверт, а Учасник Акції отримує одне Заохочення 1-го рівня відповідно до обраного виду
Заохочення, зазначеного в Листі-заявці.
1.16. Листи, конверти, обгортки від Продукції, інші будь-які вкладення у листи, з дати їх отримання є
власністю Організатора Акції та поверненню Учасникам Акції не підлягають. Учасники Акції, беручи
участь в Акції, надають свою безумовну згоду на це.
1.17. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані відповідати на листи Учасників Акції, що надходять
на абонентську скриньку Акції.
1.18. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь: працівники
Організатора/Виконавця Акції та/або будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці, організації
та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки),
неповнолітні, іноземці, особи без громадянства, обмежено дієздатні та недієздатні особи і особи, які
не відповідають вимогам даних Правил.
1.19. Учасники Акції несуть повну відповідальність за правильність, достовірність та чіткість
зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.
1.20. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, відтінок кольору тощо), зазначених в рекламних
матеріалах, які будуть поширюватись, в будь-який спосіб, Виконавцем та/або Організатором Акції
та/або розміщені на інтернет-сайтах протягом періоду Акції (згідно з п. 2 даних Правил), може
відрізнятись від реального зовнішнього вигляду Заохочень Акції.
1.21. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені та
повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
2. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
2.1. Акція проводиться на території України* у період з «20» серпня 2018 року по «31» грудня 2018
року
включно
(далі
також
«строк
проведення
Акції»
або
«період
Акції»).
* за винятком 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, № 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). Дане тимчасове
вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з
боку Організатора, та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не
обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам Акції, які здобули
право на отримання таких Заохочень за адресами, що знаходяться на територіях Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської
областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на
територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей, за умови, якщо вони належним чином та
в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, та за умови, що кур’єрська служба
здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або
якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що
знаходяться
на
території
АР
Крим,
Донецької
та
Луганської
областей
і
відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які
здобули право на отримання Заохочень Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно
отримати належне їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.
2.2. Листи з обгортками від Продукції, які будуть надіслані до «20» серпня 2018 року або після «31»
грудня 2018 року (дата відправки визначається за поштовим штемпелем), до участі в Акції не
приймаються, а особи, які їх відправили не можуть претендувати на отримання будь-якого
Заохочення Акції та/або будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.
3. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ:

УЧАСНИКІВ

АКЦІЇ,

ЯКІ

ЗДОБУЛИ

ПРАВО

ОТРИМАТИ

3.1. Заохочення 1-го рівня отримають лише*:

Перші 1 500 (півтори тисячі) Учасників Акції, що надішлють 3 (три) будь-яких цілісних обгортки
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №1.

Перші 1 500 (півтори тисячі) Учасників Акції, що надішлють 3 (три) будь-яких цілісних обгортки
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №2.

Перші 1 000 (одна тисяча) Учасників Акції, що надішлють 5 (п’ять) будь-яких цілісних обгорток
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №3.

Перші 1 000 (одна тисяча) Учасників Акції, що надішлють 5 (п’ять) будь-яких цілісних обгорток
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №4.

Перші 1 000 (одна тисяча) Учасників Акції, що надішлють 5 (п’ять) будь-яких цілісних обгорток
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №5.

Перші 1 000 (одна тисяча) Учасників Акції, що надішлють 5 (п’ять) будь-яких цілісних обгорток
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №6.

Перші 1 000 (одна тисяча) Учасників Акції, що надішлють 5 (п’ять) будь-яких цілісних обгорток
від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають Заохочення 1го рівня №7.
Перші 2 000 (дві тисячі) Учасників Акції, що надішлють 10 (десять) будь-яких цілісних

обгорток від Продукції в будь-якій комбінації разом одним конвертом, гарантовано отримають
Заохочення 1-го рівня №8.

Інформацію (прізвище, ініціали, місто проживання) про Учасників Акції, що здобули право на
отримання Заохочень 1-го рівня, буде розміщено на сайті www.monstrogolod.com.ua в розділі
«Переможці» кожного дня Акції о 12-ій годині, останнє оновлення інформації відбудеться не пізніше
«25» січня 2019 року включно.

* Заохочення 1-го рівня не отримають Учасники Акції, які виконали лише умови пункту 1.4. цих
Правил.
3.1.1. Заохочення 1-го рівня отримують Учасники Акції, що прийшли до торгових точок, визначених
у п. 1.3.1. цих Правил у період з 04.10.2018 р. по 23.12.2018 р. та обміняли 3 (три) або 5 (п’ять), або
10 (десять) цілісних обгорток від Продукції в будь-якій комбінації у промоутера.
3.2. Заохочення 2-го рівня Акції:
3.2.1. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Заохочень 2-го рівня
відбувається щотижня, шляхом випадкової вибірки (розіграшу) серед усіх Учасників, які виконали
умови цих Правил, а саме:
- у щотижневому розіграші Заохочень 2-го рівня №1 беруть участь Учасники Акції, які виконали умови
цих Правил протягом відповідного тижня проведення Акції. Переможцями щотижневих розіграшів
стають перші 10 (десять) Учасників Акції зі списку випадкової вибірки, з яких 5 (п’ять) Учасників Акції,
які виконали умови пункту 1.3. цих Правил та 5 (п’ять) Учасників Акції, які виконали умови пункту 1.4.
цих Правил;
- у щотижневому розіграші Заохочень 2-го рівня №2 беруть участь Учасники Акції, які виконали умови
цих Правил протягом відповідного тижня проведення Акції. Переможцями щотижневих розіграшів
стають наступні 10 (десять) Учасників Акції зі списку випадкової вибірки, з яких 5 (п’ять) Учасників
Акції, які виконали умови пункту 1.3. цих Правил та 5 (п’ять) Учасників Акції, які виконали умови
пункту 1.4. цих Правил;
- у щотижневому розіграші Заохочень 2-го рівня №3 беруть участь Учасники Акції, які виконали умови
цих Правил протягом відповідного тижня проведення Акції. Переможцями щотижневих розіграшів
стають наступні 6 (шість) Учасників Акції зі списку випадкової вибірки, з яких 3 (три) Учасника Акції,
які виконали умови пункту 1.3. цих Правил та 3 (три) Учасника Акції, які виконали умови пункту 1.4.
цих Правил, відповідно до наступного періоду та графіку:
Дата виконання Правил Акції
згідно п.1.3. та п.1.4.

Дата розіграшу

20.08.2018-03.09.2018

12.09.2018

04.09.2018-10.09.2018

19.09.2018

11.09.2018-17.09.2018

26.09.2018

18.09.2018-24.09.2018

03.10.2018

25.09.2018-01.10.2018

10.10.2018

02.10.2018-08.10.2018

17.10.2018

09.10.2018-15.10.2018

24.10.2018

16.10.2018-22.10.2018

31.10.2018

23.10.2018-29.10.2018

07.11.2018

30.10.2018-05.11.2018

14.11.2018

06.11.2018-12.11.2018

21.11.2018

13.11.2018-19.11.2018

28.11.2018

20.11.2018-26.11.2018

05.12.2018

27.11.2018-03.12.2018

12.12.2018

3.3. Головні Заохочення Акції:
3.3.1. Визначення Учасників Акції, які матимуть право стати власниками Головних Заохочень Акції
відбувається шляхом випадкової вибірки (розіграшу) серед усіх Учасників, які виконали умови цих
Правил, крім Учасників, які виконали тільки умови пункту 1.4. цих Правил, відповідно до наступного
періоду та графіку:
Дата виконання Правил Акції
згідно п.1.3.

Дата
розіграшу

20.08.2018-30.09.2018

15.10.2018

Найменування Головного
Заохочення Акції
Головне Заохочення №1

20.08.2018-04.11.2018

19.11.2018

Головне Заохочення №2

20.08.2018-30.11.2018

17.12.2018

Головне Заохочення №3

01.12.2018-31.12.2018

25.01.2019

Головне Заохочення №4

3.4. У випадку вичерпання кількості Заохочень 1-го рівня №1, такий Учасник Акції отримує
Заохочення 1-го рівня №2 та навпаки. Аналогічний принцип застосовується щодо наступних
Заохочень 1-го рівня №3-7, що вичерпались.
3.5. У випадку вичерпання розмірів Заохочень 1-го рівня №8, Заохочень 2-го рівня №2 і №3, то
Учасник Акції отримає будь-який інший розмір відповідного Заохочення 1-го рівня №8, Заохочення
2-го рівня №2 і №3, що є в наявності.
3.6. У випадку вичерпання Заохочень 1-го рівня №8 з обраним Учасником малюнком, такий Учасник
автоматично отримає Заохочення 1-го рівня №8 з іншим малюнком, який є в наявності.
3.7.
Нарахування та сплата необхідних податків, пов’язаних з наданням (даруванням) Заохочень
2-го рівня та Головних Заохочень Акції, здійснюється Виконавцем Акції, що є податковим агентом,
відповідно до Податкового Кодексу України.
4. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ:
4.1. Заохочення Акції відправляються Виконавцем не пізніше «31» січня 2019 року включно
Учасникам, які належним чином та в повному обсязі виконали усі умови даних Правил.
4.2. Заохочення 1-го та 2-го рівня відправляються бандероллю/посилкою за адресою, вказаною
Учасником на надісланому Виконавцю конверті з обгортками від Продукції або за адресою вказаною
Учасником під час телефонної розмови, у випадку виконання Учасниками умов вказаних в п.1.4. цих
Правил. Отримання цих Заохочень 1-го та 2-го рівня здійснюється Учасниками самостійно шляхом
отримання бандеролі/посилки у відповідних відділеннях «Укрпошти». Витрати на відправку
Заохочень 1-го та 2-го рівня покладаються на Виконавця/Організатора.
4.3. Заохочення 1-го та 2-го рівня, що не будуть отримані Учасниками Акції у відділеннях «Укрпошти»
за вказаною Учасником адресою протягом 5 (п’яти) календарних днів від дати їх надходження,
повертаються відправнику відповідно до Правил «Укрпошти» розміщених на сайті
https://ukrposhta.ua/zamoviti/ukrposhta-standart/tarifi/. В цьому випадку вважається, що такий Учасник
добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Заохочень 1-го та 2-го рівня
та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор
залишає за собою право розпорядитися цим Заохоченням 1-го та 2-го рівня на власний розсуд.
4.4. Доставка Головних Заохочень Акції здійснюється кур`єрською службою за адресою, зазначеною
Учасником Акції - отримувачем Головного Заохочення Акції, при телефонній розмові з Виконавцем
Акції та в час, попередньо погоджений з отримувачем Головного Заохочення Акції. Витрати на
відправку Головних Заохочень Акції покладаються на Виконавця/Організатора
4.5. Доставка Головних Заохочень Акції здійснюється протягом 20 (двадцяти) календарних днів з
моменту отримання всіх документів від Учасника, що вказані в п. 5.11. цих Правил.

5. ІНШІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ:
5.1. Повторне відправлення Заохочень Акції, не одержаних Учасником(ами) з будь-яких підстав, не
передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не розглядають претензії щодо
їх надання або здійснення Учаснику(ам) будь-яких компенсацій, в т.ч. і грошової.
5.2. Отримання Заохочень Акції допускається лише особами, що отримали на них право згідно з
умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами. У випадку, якщо
Учасник з будь-яких причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Учасник може
отримати Заохочення Акції через уповноваженого представника відповідно до вимог чинного
законодавства України.

5.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є
необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими
Правилами, позбавляє відповідного Учасника права на одержання Заохочень Акції. При цьому,
відповідний Учасник вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного
Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої
компенсації, в т.ч. грошової.
5.4. Заохочення Акції не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має
право замінити Заохочення Акції, які беруть участь в Акції, на інші аналогічні, та змінити умови Акції
за умови попереднього оповіщення на сайті www.monstrogolod.com.ua про таку заміну.
5.5. Організатор/Виконавець Акції та пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно
подальшого використання Заохочень Акції Учасниками після їх одержання за неможливість
Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту
одержання Заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець Акції й пов'язані з Акцією особи не
відповідають за подальшу долю Заохочень.
5.6. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції
отримати або скористатися Заохоченнями Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у
зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право
на отримання Заохочення Акції, неможливості її повідомлення про відповідне Заохочення Акції так,
як це вказано вище, тощо.
5.7. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за якість Заохочень Акції, всі такі
претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними зобов'язаннями таких виробників.
5.8. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання ними Правил Акції у
разі настання форс-мажорних обставин, таких як зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії
будь-якого характеру (в т.ч., але не обмежуючись, проведення антитерористичних операцій),
блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні
контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини), що підтверджується довідкою Торговопромислової палати України, або іншим відповідним документом.
5.9. Отримати Заохочення Акції відповідний Учасник Акції може лише особисто або через
уповноваженого представника відповідно до вимог законодавства України. Не допускаються будьякі дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення Акції, де Заохочення Акції, або право на
його отримання буде предметом угоди або засобом платежу, або виступати як предмет застави.
5.10.Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за несвоєчасну доставку або не
доставку Заохочень службою доставки «Укрпошта» або кур’єрською службою. Всі претензії щодо
пошкодження, псування, втрати, несвоєчасної доставки або не доставки Заохочень Учаснику слід
адресувати безпосередньо службі доставки «Укрпошта» або кур’єрській службі.
5.11. Для підтвердження свого права/бажання на отримання Головного Заохочення Акції, що
зазначено в п. 1.11.3. цих Правил та Заохочення 2-го рівня, що зазначено в п. 1.11.2. цих Правил,
Учасник Акції який визначений таким, що здобув право на отримання Головного Заохочення Акції та
Заохочення 2-го рівня відповідно до умов цих Правил, повинен протягом 10 робочих днів після
відправлення йому СМС-повідомлення про здобуття ним права на отримання Головного Заохочення
Акції або Заохочення 2-го рівня, надати Виконавцю Акції шляхом надсилання електронного листа за
адресою information@monstrogolod.com.ua свої наступні дані:
- копію власного паспорту громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 та сторінка з відмітками про місце
реєстрації (прописку);
- копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
- підписати акт прийому-передачі (вручення) Заохочення.
5.11.1. У випадку, якщо такий Учасник Акції є неповнолітнім, повинні бути надані дані документів
батьків (або інших законних представників) та копія документу, що підтверджує родинний зв'язок з
батьками (свідоцтво про народження) та/або повноваження законних представників.

6. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ:

6.1. Офіційні Правила Акції публікуються на сайті www.monstrogolod.com.ua, також ознайомитися з
ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-501-978, в період з «20» серпня 2018 року по «31» січня
2019 року включно.
*Телефон гарячої лінії: 0-800-501-978 у період з 20.08.2018 року по 31.01.2019 року включно (графік
роботи: кожного дня з 09:00 години до 20:00 години);
**Всі дзвінки зі стаціонарних номерів телефонів в межах території України, підконтрольній
українській владі, є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно з
тарифами відповідного оператора.
7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:
7.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним
визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не
підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, пов'язаних із проведенням
Акції вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх
Учасників Акції.
7.2. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
тому числі інформації щодо контактів з ними та адресу).
7.3. Організатор/Виконавець Акції та пов'язані з організацією/проведенням Акції особи не несуть
відповідальності за неможливість надіслання/надання Заохочень Акції Учасникам Акції з будь-яких
причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я
та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно
та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому, такий Учасник не має права на одержання будь-якої
компенсації, в т.ч. грошової.
7.4. Відправляючи конверт з обгортками від Продукції, Учасник тим самим підтверджує свою явну
згоду на збір та обробку Виконавцем/Організатором його персональних даних, зазначених на
конверті (перелічених в п.1. цих Правил вище: прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон, повну
поштову адресу з індексом, за якою Учасник бажає отримати Заохочення), з метою належного
виконання Виконавцем/Організатором умов цих Правил Акції, зокрема, але не обмежуючись, в
частині перевірки належного виконання цих Правил Акції, визначення Учасників Акції, які здобули
право на отримання Заохочень Акції, відправки (вручення) Заохочень Акції таким Учасникам, що
належним чином та в повному обсязі виконали умови цих Правил та були визнані такими, що здобули
право на отримання відповідного Заохочення Акції. Учасник, який здобув право на отримання
Заохочення Акції, надає свою згоду на розміщення Організатором/Виконавцем інформації про нього:
прізвища, ініціалів, населеного пункту, де проживає Учасник в розділі «Переможці» на сайті
www.monstrogolod.com.ua з метою інформування учасників Акції про Власників Заохочень Акції.
Організатор/Виконавець гарантують, що отримані персональні дані Учасника не будуть розміщені у
вільному та неконтрольованому доступі, передані третім особам, що не мають жодного відношення
та/або не залучені до проведення Акції (окрім «Укрпошти» та кур’єрської служби), а також будуть
використовуватися виключно з метою, передбаченою цими Правилами, згідно з Законом України
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI протягом розумного та необхідного для
досягнення мети, збору та обробки персональних даних строку. Учасник Акції має право в будь-який
момент відкликати свою згоду на збір та обробку його персональних даних, попередньо письмово
повідомивши про таке Організатора та/або Виконавця відповідно. Організатор/Виконавець не несуть
жодної відповідальності за неможливість доставки Заохочення Учаснику Акції, у випадку відкликання
таким Учасником своєї згоди на збір та обробку його персональних даних до моменту фактичної
відправки Заохочення.
7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на безкоштовне
використання наданої ним інформації про себе Організатором/Виконавцем Акції, 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 його імені, прізвища,
фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені та
фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю
зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень, (в т.ч. рекламного характеру) про
наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, зазначений Учасником на

конверті, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України
«Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від
отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора,
попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
7.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник 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 персональні дані надані добровільно та є явною згодою
на їх включення до персональних баз даних Організатора/Виконавця та на їх обробку З
Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будьякою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, а також з метою виконання
вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку
зокрема, для проведення даної рекламної Акції згідно з цими офіційними правилами Акції.
7.7. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право:

на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця як володільця /
розпорядника його персональних даних;

вимагати від Організатора/Виконавця як володільця / розпорядника його персональних
даних, уточнення своїх персональних даних;

застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних;

відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідного листа у
довільній формі на електронну адресу: information@monstrogolod.com.ua. У випадку відкликання
раніше наданої згоди персональні дані суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені
в розумні строки, якщо інше не вимагається чинним законодавством України, зокрема, але не
обмежуючись податковим законодавством.
7.8. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці»,
власником якої є Організатор, а розпорядником – Виконавець.
7.9. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем самостійно, або
може бути передана третім особам з умовою збереження конфіденційності.
7.10. Організатор /Виконавець і пов'язані з Акцією особи не вступають в будь-які спори стосовно
визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочення Акції.
Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будьяких спорах.
7.11. Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або
часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.
7.12. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними.
7.13. Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.
7.14. Організатор Акції має право обирати/змінювати кількість, вартість, комплектацію, умови
реалізації Заохочень Акції тощо в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій
редакції на сайті www.monstrogolod.com.ua. Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після
внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

