Генеральний директор ПрАТ к

ПРАВИЛА АКЦlТ
KKPYTI ПОДАРУНКИ В ПАТРlОТИЧНl РУКИD

1. Термiни
Акц]я - публiчна обiцянка винагороди за
результатами конкурсу

KKPYTI поддрунки в пдтрlотичl
РУКИ)), яка провоДиться на всiй теритОрiТ УкраТнИ
шляхоМ проведення розiграшу серед
учасникiв
Акцii, якi бажають отримати винагороду на
умовах викладених у цих Правилах.
Винагорода - поброва TexHiKa, електроннi гаджети
або iнш jтовари на

розсуд органiзатора.
Винагорода може змiнюватись органiзатором.
органiзатор - приватне акцiонерне товариство крадiокомпанiя
кгмА>.
учасник - повнолiтня фiзична особа, яка отримала вiд
органiзатора налiпку на автомобiль i
пiдписана на cTopiHKy KKpaiHa ФМо соцiальнiй мережi'FасеЬооk.
у

2. Участь в АкцiТ

2.1. 3 понедiлка по п'ятницю протягом
дня в ефiрi радiостанцiТ <KpaiHa ФМ) зgучить iнформацiя
про промiжок часу,rylя публiкацiТ
фото та винагороду, яка розiгруеться.
2,2. Учасник, який бажае отримати оголошену винагороду,
розмiщуе на сторiнцi Радiо ккратна
Фм> в соцiальнiй мережi Facebook свое
з
автомобiлем
фото
з налiпкою вiд органiзатора. Кiлькiсть

спроб розмiщення фото необмежена.
2,3, ОрганiЗатор щоднЯ змiнюе час
мЯ публiкацiТ фото на власниЙ розсуд, про що повiдомляе в
на
сгорiнцi радiо kkpaiHa Фм> в соцiальнiй мережi Facebook.
радiоефiрiта
2,4, УчаснИк Акцii, який ocTaHHiM
розмiстив сво€ фото, отримуе право участiу розiграшi
винагороди,
2,5, УчасниК, який отриМав оголошену винагороду,
може продовжити участь в Дкцiт через один

мiсяць пiсля отримання винагороди.

2,6, Учасник,який отримав заохочувальниЙ подарунок,
може продовжити участь в ДкцiТ
насryпного

дня.

2,7, УчасниКами АкцiТ не можуI,Ь буги: власники корпоративних
прав, працiвники спонсора та
родичi, юридичнi особи, що органiзОвуютЬ АкцiЮ та iT виконання, ii
родичi.

ii

3. Тривалiсть АкцiТ

3.1. Акцiя трива€

з 1]".09.2017 р.до 3о.lо.2017 р. включно.

3.2. Тривалiсть АкцiТ може

бри скорочено або продовжено

на розсуд органiзатора.

4. Винагорода переможцю
4,1, Щодня по буднях органiзатор визнача€,

оголошу€ в ефiрi радiостанцiТ KKpaiHa ФМ> та публiкуе
на сторiнцiккратна Фм> в соцiальнiй мережi Fасеьооk
винагороду, що буде розiгруватись мiж

учасниками впродовж дня.

4.2. Органiзатор ма€

право залучати спонсорiв мя надання винагороди переможцям.
4,3, ВинагОрода нада€ться переМожцЮ i не замiнЮ€ться
грошовим еквiвалентом. Право на
отримання винагороди не переда€ться.
4.4. Переможець ма€ право вiдмовитись вiд отримання

винагороди.

4,5, Розiграш вiдбуваеться щодня по буднях шляхом визначення
учасника, який осганнiм
опублiкував свое фото з емблемою на автомобiлiдо вказаного
органiзатором часу.

4.6. Органiзатор, встановивши учасника, пропону€

Йому протягом тижня вибрати в офiсi
ФМ> один з двох предметiв, якиЙ мiстить приховану iнформацiю про винагороду.
4.7. У випадку вибору предмета з iнформацiею про винагороду, переможець отримуе iT.

кКраТни

4.8. У випадку вибору предмета без iнформацiт про винагороду, переможець отриму€
заохочувальниЙ подарунок - фiрмовий браслет вiд радiостанцiТ кКраТна ФМ>.

5. Порядок та умови отримання винагороди учасниками АкцiТ
5.1. Учасник, який став переможцем за результатами розiграшу, протягом семи днiв з моменry
ОгОлошення результатiв конкурсу, звертаеться до органiзатора з паспортом, карткою платника
податкiв. У випадку вiдмови вiд надання документiв, вказаних у цьому роздiлi, органiзатор,
спонсор не несугь вiдповiдальностi за ненадання винагороди,

5.2. Учасники АкцiТ не мають права вимагати замiни виграшу на iнший або отримання його BapTocTi
у грошовому еквiвалентi.

5.3. Переможцi не можугь передавати права на виграш.
5.4. Органiзатор не несе обов'язку вiдшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числi
транспортних, якi понесенi учасником пiд час участi в АкцiТ.
6. lншiумови
6.1. Взявши участь в Акцii, учасники дають згоду на те, lцо у випадку перемоги та отримання
Винагороди ix iMeHa, фотографiil вiдеоролики, аудiоролики iз записом голосу можрь бри
використанi в друкованиц аудiо- та вiдеоматерiалах, iнших матерiалах, пов'язаних з Акцiею, без
будь-якоТ матерiальноТ винагороди, а також поширенi в мережi lHTepHeT та по всiй територiТ cBiry
будь-яким способом на необмежений строк без виплати винагороди.
6.2. Факт учасгi в АкцiТ означа€ повну згоду учасникiв зi BciMa наведеними умовами цих Правил та
згоду дотримуватись ix.
6.3. У випадку вiдмови учасника вiд отримання винагороди, органiзатор залишае за собою право iT

повторного розiграшу.
6.4. lнформування щодо умов проведення АкцiТздiйсню€ться шляхом розмiщення цих Правил на
ве6-саЙтi www.krainafm.com.ua та на офiцiЙнiй сторiнцi Радiо кКраТна ФМ> у FасеЬооk.
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