
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «КНИГА ЛЕГЕНДАРНИХ ВЕЧІРОК УКРАЇНИ». 

 

1. ОРГАНІЗАТОР та ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

1.1. Організатором рекламної акції «КНИГА ЛЕГЕНДАРНИХ ВЕЧІРОК УКРАЇНИ» (далі – Акція) є ПРАТ “АБІНБЕВ             
ЕФЕС УКРАЇНА”, що розташоване за адресою: : 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30-в ; код ЄДРПОУ –                 
30965655. 

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна», що розташоване за             
адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4а, офіс 328; код ЄДРПОУ 40145721 

2. ПРАВО НА УЧАСТЬ 

2.1. Взяти участь в Акції мають право всі особи, які на момент проведення Акції досягли 18-річного віку та                 
проживають в Україні (крім тимчасово окупованої території України), за виключенням: 

а) працівників Організатора та Виконавця і членів їхніх родин; 

б) власників і працівників рекламних агентств та партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а також                
членів їхніх родин; 

в) власників, працівників чи представників організацій, які реалізовують продукцію ТМ Бад, та членів їхніх родин               
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція триває на всій територія України (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-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та               
Луганської областей (на підставі Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної              
безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження            
територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року № 405/2014") (далі – Територія проведення Акції) з                
18:00:00 годин 16 листопада 2020 року по 23:59:59 27 грудня 2020 року включно (далі – Період проведення                 
Акції). 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Для набуття статусу учасника Акції (далі – Учасник) й одержання можливості отримати Заохочення Акції              
зацікавлена особа (далі – Зацікавлена Особа), яка відповідає вимогам п. 2.1 чинних Правил, повинна в Період                
проведення Акції виконати наступні  дії у термін, зазначений у п. 3.1 цих Правил: 

4.1.1. Пройти реєстрацію (або авторизуватися) на сайті www.bud.ua/budx (далі – Сайт), заповнивши           
усі необхідні поля на сторінці Сайту, та взяти участь в Активності, виконавши наведені нижче              
завдання: 

4.1.1.1. поставити лайк сторінці ТМ Бад у соціальній мережі Facebook         
(https://www.facebook.com/BudUkraine) або Instagram (https://www.instagram.com/budukraine/). 

4.1.1.2. Зробити репост відео з анонсом розіграшу Книги Легендарних Вечірок України до себе на             
сторінку у соціальній мережі Facebook або Instagram. 

4.2. Одна Зацікавлена Особа може пройти реєстрацію на Сайті один раз. 

4.3. Усі Учасники Акції, що виконають обидва пп. 4.1.1.1 - 4.1.1.2 цих Правил, можуть отримати можливість стати                
власниками  Заохочень Акції, що зазначені у пункті 5.2. цих  Правил. 

4.4. Організатор та Замовник Акції не несуть відповідальності за неможливість реєстрації з технічних причин:             
через несправність техніки або не функціонування мереж провайдерів Інтернет-послуг.  

4.5. Окрема плата за право участі в Акції та/або у визначенні Власників Заохочень Акції не стягується. 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1. Фонд Заохочень Акції складається із Заохочень, що Учасники мають можливість отримати згідно з п. 4.3 цих                
Правил 

5.2. Виконуючи умови Правил Акції згідно з п. 4.1, Учасник може одержати право отримати такі Заохочення:  
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Назва Заохочення Одиниця 
виміру 

Загальна 
кількість 

5.2.1.Головне заохочення: 

Друкована книга «Книга легендарних вечірок України» (далі 
– «Книга») 

 

шт. 

 

100 

https://www.facebook.com/BudUkraine
https://www.instagram.com/budukraine/


5.3. Згадування про подарунки у будь-яких інформаційних джерелах стосовно цієї Акції слід розуміти як згадування              
про Заохочення, визначені у цих Правилах. 

5.4. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище кількість. Відповідальність Виконавця та            
Організатора Акції обмежується вичерпанням загальної кількості Заохочень, вказаних у п. 5.2.1 цих Правил. 

5.5. Організатор Акції має право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію інші Заохочення               
та Додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, про що повідомляє в порядку, аналогічному             
опублікуванню цих Правил. 

5.6. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень може відрізнятися від їх зображень на рекламно-інформаційних            
матеріалах Акції. 

5.7. Виконавець Акції відповідно до чинного законодавства України виконує функції податкового агента щодо            
Заохочень. 

5.8. Оподаткування вартості Заохочень проводиться відповідно до чинного законодавства України. Виконавець          
Акції за рахунок Організатора забезпечує нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб – Власників               
Заохочень Акції. У подальшому Організатор Акції не несе відповідальності щодо зобов’язань Переможця            
стосовно сплати податку з доходів фізичних осіб. 

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЩО ЗДОБУДУТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Визначення Учасників Акції, що здобудуть право на отримання Заохочень, згідно п.5.1 цих Правил,             
здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням нижченаведеної процедури: 

6.1.1. Визначення Учасників Акції, що здобули право на отримання одного Заохочення згідно п. 5.2.1 цих              
Правил здійснюється 28 грудня 2020 року о 18.00 шляхом використання системи випадкового вибору             
random.org серед всіх учасників, які виконали умови Акції, згідно п. 4.1.1.1. цих Правил.  

6.2. У разі, якщо на дату визначення Власників Заохочень, згідно з пп. 6.1. цих Правил, не буде визначено таких                  
Власників з причин, що не залежали від Організатора/Виконавця Акції, вважається, що Організатор Акції може              
на власний розсуд розпорядитися такими  Заохоченнями. 

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

7.1. Порядок отримання Заохочень: 

7.1.1. Учасник, що виграв Заохочення, буде поінформований Виконавцем Акції за номером мобільного           
телефону, наданого при заповнені реєстраційної анкети на Сайті, протягом 3 робочих днів від дня              
проведення розіграшу.  

7.1.2. Для вручення Заохочення Учасник має протягом 30 днів від дня розіграшу надати Виконавцю (надіславши              
на електронну адресу K.Linnik@adbakers.com.ua) копії ідентифікаційного коду, Прізвище, Ім’я, та          
По-батькові Учасника що здобув право на отримання Заохочення, номер відділення «Нової пошти» в             
межах Території проведення Акції 

7.2. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за будь-які ускладнення, спричинені роботою            
обраного для надання послуг оператора з логістики або кур’єрської доставки, що має бути розцінене як               
обставини непереборної сили. 

7.3. У разі, якщо Учасник Акції отримав право на Заохочення, але не надав своєчасно Виконавцю всіх своїх                
документів, передбачених цими Правилами, цей Учасник втрачає право на отримання Заохочення. 

7.4. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатися            
Заохоченням у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, а також у разі відсутності Учасника Акції                
чи неможливості його повідомлення про Заохочення впродовж 10 календарних днів після визначення            
Учасника таким, що має право на отримання Заохочення. У такому випадку Заохочення використовується на              
розсуд Організатора. 

7.5. Виконавець Акції проводить вручення Заохочення протягом місяця з дати завершення Акції. 

7.6. Грошовий еквівалент Головного Заохочення Учаснику Акції не надається.  

7.7. У випадку неотримання від Учасника Акції документів, зазначених у п. 7.4 цих Правил у належний строк,                
вважатиметься, що Учасник відмовився від Заохочення. В такому випадку Заохочення використовується на            
розсуд Організатора. 

7.8. З моменту передавання Учасникам Заохочень зобов’язання Організатора та Виконавця за цими Правилами            
вважаються виконаними. 

8. ОБМЕЖЕННЯ 

8.1. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень, зазначених у цих              
Правилах. 

8.2. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки           
поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням,             
були загублені або пошкоджені. 
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8.3. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Заохочень         
Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця/Організатора, у т. ч. якщо контактна               
адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені               
неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від                
Виконавця/Організатора Акції жодної компенсації. 

8.4. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Акції          
наданих Заохочень після їх/його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися наданим            
Заохоченням та/або Заохоченням з будь-яких причин. 

8.5. Виконавець/Організатор Акції не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і              
прав на одержання Заохочень. 

8.6. Виконавець та Організатор Акції 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 Акції, інших непідвладних контролю з боку               
Виконавця/Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань. 

8.7. Право на отримання Заохочень мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку Учасників                
будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди або засобом платежу. 

8.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації              
щодо контактів з ними та адрес). 

8.9. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Офіційних Правил, будь-яких спірних            
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції            
відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не             
підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню. 

8.10. У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не                 
має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що Учасник              
відмовився від Заохочення. 

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Учасник, який бере участь в Акції, цим підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім. У разі, якщо під час                   
отримання Заохочення буде достеменно встановлено, що особа, яка взяла участь в Акції, не може бути               
Учасником (не відповідає п. 2.1 цих Правил), Учасник втрачає право на отримання Заохочення Акції. 

9.2. Організатор залишає за собою право продовжувати термін Акції та/або змінювати Офіційні Правила Акції на               
власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил. 

9.3. Своєю участю в Акції всі Учасники засвідчують свою згоду на отримання безкоштовної інформації та              
рекламних матеріалів щодо продукції Замовника, акцій і заходів, пов’язаних з діяльністю Замовника, а також на               
укладання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури отримання Заохочень,          
наданих Учаснику Організатором або Виконавцем . Учасники Акції несуть особисту відповідальність за            
достовірність наданої ними інформації. 

9.4. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та                  
Організатора, не має змоги отримати Заохочення, він не має права на отримання  будь-якої компенсації. 

9.5. Виконавець та Організатор не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких суперечностей щодо права              
власності на Заохочення. 

9.6. Виконавець та Організатор не несуть відповідальності щодо Заохочень та їх використання після отримання             
Заохочення Учасником Акції. 

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

9.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними Правилами Акції               
та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від                 
належного їх виконання (у т. ч. механізму, порядку та термінів проведення Акції та/або отримання Заохочення               
тощо) вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має                 
права на одержання будь-якої компенсації. 

9.9. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право                
залучати будь-яких третіх осіб. 

9.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості              
укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю            
участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати. 

9.11. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики                 
відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення. Беручи участь в               
Акції, 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 він добровільно надає згоду на обробку своїх персональних даних Товариству з обмеженою           
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відповідальністю «Едбейкерз Україна» на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або             
будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема для проведення Акції, інших            
заходів рекламного характеру тощо, згідно з офіційними правилами підготовки статистичної інформації тощо,            
підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Товариству з            
обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна», 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 Виконавцем          
Акції, Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей            
296, 307, 308 Цивільного кодексу України. Учасник Акції підтверджує, що він надає згоду на передачу               
Товариством з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна» персональних даних Учасників третім          
особам, без повідомлення Учасника про здійснення такої передачі. Учасник Акції надає передає свої             
персональні дані та надає згоду на їх обробку шляхом заповнення анкети в мережі Internet. При заповнення                
анкети в мережі Internet згодою буде вважатися проставляння прапорця напроти надпису «Згоден» та             
здійснення наступної реєстрації у якості Учасника Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що               
він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Виконавець              
Акції, Товариство з обмеженою «Едбейкерз Україна» та інші особи звільнені від          
зобов’язання додатково направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб,           
яким передаються персональні дані Учасника. 

9.12. Учасник має право: 

- на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця, як власника його персональних даних; 
- вимагати від Виконавця як власника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; 
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист            

персональних даних. 
- інші права, передбачені даними Правилами та чинним законодавством України. 

Організатором Акції та Виконавцем Акції не здійснюється будь-яка обробка персональних даних Учасників.            
Персональні дані Учасників після їх внесення Учасниками автоматично вносяться до бази персональних даних             
Товариства з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна» 

Обробка персональних даних може здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз         
Україна» самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі відповідного договору. Нині з              
метою реалізації Акції до бази персональних даних Товариство з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз           
Україна», у якості власника бази персональних даних, в якій здійснюється обробка персональних даних             
Учасників. Виконавцю Акції персональні дані надаються виключно в межах, необхідних для виконання            
Виконавцем умов Акції та даних Правил. 

Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі без обмеження строку зберігання, але, у будь-якому             
випадку, до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку              
персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції. 

10. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

Офіційні Правила розміщуються на веб-сторінці www.bud.ua/promo 
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