
Генеральний директор ПрАТ

ПРАВИЛА АКЦlТ

кНАТО радiомарафон>
1. Термiни
Акцiя - публiчна обiцянка винагороди за результатами конкурсу кНАТО радiомарафон 2018>, яка
ПРОВОДИТЬСЯ ШЛЯХОм проВедення розiграшу серед учасникiв Акцiil якi бажають отримати
винагороду на умовах викладених у цих Правилах.
Винагорода - екскурсiя до Штаб-квартири НАТо в Брюсселi, Бельгiя.
Органiзатор - приватне акцiонерне товариство кРадiокомпанiя кГМА> та Щентр iнформацiТта
документацiТ НАТО в YKpaTHi

2. Участь в АкцiТ

2.1. Щоп'ятницi з 15:00 до 16:00 в проектi кНАТО радiомарафон 2О18> звучатимугь 3 (три) питання
пОСла однiеI з держав-членiв НАТО i приЙмаються телефоннi дзвiнки слухачiв з вiдповiдями. В кiнцi
радiопередачi посол обирае переможця з числа осiб, якi додзвонились i правильно вiдповiли на
питання. Переможець тижня потрапля€ до фiналу АкцiТ.

2.2. Фiнал АкцiТ вiдбудеться 08 червня 2018 року.
2.3. У фiналi беррь участь 1_0 KoHBepTiB з номерами телефонiв переможцiв тижня. Представник
l-{eHTpy навмання обирае один конверт i ми телефонуемо за цим номером телефону в прямому
ефiрi. Якrло у вiдповiдь на наш телефонниЙ дзвiнок переможець каже: <Хочу до Штаб-квартири
НАТО), BiH стае переможцем i отримуе поiЗдку до Брюсселю.
2.4, Учасниками АкцiТ не можугЬ бри: власники корпоративних прав, працiвники спонсора Ta'ix
родичi, юридичнi особи, що органiзовують Акцiю та iT виконання, ix родичi.
2.5, Телефон прямого ефiру для участi в АкцiТ а44 33 22 100.

3. Тривалiсть АкцiТ
З.1. Акцiя трива€ з 06.04.2018 до 08.06.2018 включно.

4. Винагорода переможцю
4.1. Винагорода нада€ться переможцю i не замiню€ться грошовим еквiвалентом. Право на
отримання винагороди не переда€ться.
4.2. Переможець ма€ право вiдмовитись вiд отримання винагороди.

5. Порядок та умови отримання винагороди переможцем АкцiТ
5.1. Учасник, якиЙ став переможцем за результатами розiграшу, зверта€ться до Щентру iнформацiТ
Та ДОкУментацiТ НАТО в УкраТнiз паспортом, карткою платника податкiв. У випадку вiдмови вiд
НаданНя документiв, вказаних у цьому роздiлi, органiзатор, l-{eHTp не несе вiдповiдальностiза
ненадання винагороди.
5.2. Переможець не ма€ права вимагати замiни виграшу на iнший або отримання його BapTocTiy
грошовому еквiвалентi.
5.3. Переможець не може передавати права на винагороду.
5.4. Органiзатор не несе обов'язку вiдшкодування будь-яких витрат учасника, якi понесенi
учасником пiд час участi в АкцiТ.

Наказ



5.5. l_{eHTp iнформацiТта документацiТ НАТО в YKpaTHi забезпечуе перелi1 проживання, екскурсiю
переможцю АкцiТ до Брюсселю та назад.

6. lнцliумови
6.1. ВзявшИ участЬ в Акцil, учасникИ даютЬ згоду на те, що у випадку перемоги та отримання
виграшУ ix iMeHa, фотографii, вiдеоролиКи, аудiоролики iз записом голосу можугь бри використанi
в друкованИх, аудiо- та вiдеоматерiалах, iнших матерiалах, пов'язаних з Дкцiею, 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 дотримуватисьii.
6.з. У випадку вiдмови учасника вiд отримання винагороди, органiзатор залишае за собою право
повторного розiграшу.
6.4, lнформування щодо умов проведення АкцГiздiЙсню€ться шляхом розмiщення цих Правил на
Веб-саЙтiwww.krаiпаfm.соm.uа та на офiцiйнiй сторiнцi Радiо кКраТна ФМu у Facebook.


