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ОФIЦIЙНI ПРАВИЛА

реклаплноi Акцii <<Love season)>

(далi <Правила) та кАкцiя> вiдповiдно)

м. КиТв <<10>> лютого 2020 року

1. Загальнi положеIIIIя:
1.1. Оргаrriзатор Аr<цiТ: ТОВ кСота-Альянс>, що знаходиться за адресою: м. ItиТв, бул. Вацлава Гавела.8,
корп. 59, оф. 79 Кол С!РПОУ З400l007: (надалi - кОрганiзатор>).
l .2. Виконавець АкцiТ: Товариство з обме>lсеною вiдповiдальнiстю кСота-Альянс)), що знаходиl,ься за
адресоIо: 0Зl24, м. КиТв, бул. Вацлава Гавела, буд. 8 корпус 59 осР. 79; код СДРПОУ З400l007 (нада;ri --

<Виконавець>).
1.3. Метою прове/lенtlя АкцiТ е, просування на тери,горiТ УкраТни ToBapiB, IIослуг Органiзатtlра АкцiТ. яrti
ВипуСкаються пiд торгiве-гlьною i\,lаркою Киiвстар. формування i пiдтримка обiзналlостi, а ,l,aKortc заJlучеIIIlя
I{Ових Споlсивачiв iзбiльшення обсягiв прода)l(у r,oBapiB. послуг Органiзатора АкцiТ. якi випускаються ttiд
торговельною маркою КиТвстар.

2. Умови проведення Акцii:
2.1. Тери'горiя проведення aKlliT: (перелiк торгiвельних точок, наведених ни)кче. rtpiM API( 1.азони
IIровелеllнrr Аl'О:

м. Киiв, вул. lллснка, l-Б (КиТвсl,ар)
м. Киiв, вул. Попудренка, 65 (Киi'встар)
м, Львiв, вул. Беринди, l (КиТвс,гар)
м. JIbBiB, вул. Валова, 1 l (КиТвсr-ар)
м. Хмельницьttий, вул. Проскурiвська, 34 (КиIвстар)
м. Житомир, вул. Киiвсьr<а, l (КиТвстар)

2.2. Загальний перiод проведення Аr<цiТ з 9 години 00 хвилини за киТвським часом к l4> лютого 2020 року
по lB годину 00 хвилин за tсиТвсьttиl\4 чacoм кВ> березня 2020 року включно.
2.2. Аr<цiя IIе слотерееrо абсl IIосJIугого у c(lepi гральIIого бiзнесу. Фонд IIодарункiв АкцiТ не формус:.гься з
BHecKiB У.rасникiв Аrtцii.

3. Вимоги до У.Iасникiв Акцii
3.1. Учасниками АкцiТ мо)куть ста,t,и дiездат,нi громадяни УкраТI{и, яким Ila момент Y.lOcTi в ДкrtiТ
виповI-Iилося lB poKiB, якi постiйно проживають на l,ериторiТ Украiни, та яt<i в перiод проведення Акtцii
виI(оrlаJIи Bci правила та уN,lови rricT Ar<LtiT, вик.ltаllенi в даlIих Правилах (надалi Учасник/Учасl]ики ДKrrii).
3.2. У,tасt,tиr<ами AKrlii'He визнаються,I,а lIc N,Io)I(y,l,b бути HacTyI-1Hi особи, }lезалежно вiд1 викс,lttаt]ня tIt]fuItI

умов даних Правил:
- вJIасни|tи, працiвниttи та гIредстilвниItи (а TaI(o}I( Txгri найближчi родичi: чоловit< або 21руrItина, дитиtlа.
бРаТ, cec'l'pa, баr'ько. плат,и. дiд, баба) Органi,за-горtt/Виконавt(я та будь-якоТ KoivlпartiT, залученоТ л,.l
органiзацiТ т,а проведення АкцiТ:
- iноземцi й особи без гроtчlадянства;
- неповнолiтгri, обмелtено дiсзлатнi та ttедiездатIIi особи;
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- ОСОби, що не про)кивають IIа l,ериторiТ УкраТни H:r пос,гiйнiй ocHoBi або проlltивають на територiТ АIrIt,га
в зOнi проведення АТО;
- особи, що не виконали у]\,lови участi у АrtцiТ;
3.З. УЧаСr'Ь в Акцii'обме>ttенtl дiсздаr,них iгtедiс:зла,l,них осiб злiйснюсться через i'xtIix закоlIIIих
представникiв у порядку, передбаченому закоllолавством УкраТни.
З.4. Оргаlliзагор/Викоtlавець Аr<цiТ не зобов'язанi перевiряти правоздатнiсть таlабо дiсздатнiсть Учасниt<iв
Акцii.
3.5. Учасники АкцiТ пiд час y.lacTi у дкцiТ зобов'язуються:
3.5.1, дотримуватися ви]\4ог даних Правил та Hol)M чинного законодавства УкраТни;
3.5.2. вказуват,и повнi, KopeKTнi та достовiрtli вiдомостi, визltа.rенi у даних Правилах;
З.5.3. свiдомо tle створювати незручностей та не LIинити перешкод iншим Учасникам АкцiТ;
3.5.4. не чинити дiй, Lцо ставлять ltiд cyMHiB правомiрнiсть учдgr1 такого Учасника у Акцii'.
3.6. БеРУЧи yчacTb у Акrцii. Учасttиtt АкцiТ погол)I(усться та пiдтвердл<ус (lакт ознайомлегttIя та гIовIIоi зl,о/(r.l
з l1аllими [ Iравилами.
3.7. Беручи участь у Аr<цiТ. Учасник АкцiТ розумiс та погодrI(усться з тим, що будь-яка добровiльно налtltIа
ним iн(lормацiя, У тому числi персоlIальнi данi Учасника, можуть оброблятися Органiзатором/виконавIlе]ч|
з метою подальшого мо)I(JIивого надсилання йому iнформацiТ, в ],. ч. рекламного характеру, про ttacтytltti
заходи/акtliТ С)ргаrriзаТtlра/ВиконавlIя. а TaKo)I( на ittItti цiлi. визна.Iенi данимИ Гlравилttми. Прийrutак1.1и

умови даних Правил, Учасники Акцii'тим са]чlим надають згоду на таку обробку lIерсонаJlьних /lаLlи\ ,]

метою вiльногtl поIUиl)еllFlя i викtlристirttttяr Оl;ганiза,гором/Вико1lавцем та/або irtширtи уlIовноI]а)I(е}lими
Органiзаr,ором AKLliT особами локи не п,Iине tlоr-реба.
3.В. Беручи участь в АrtцiТ, Ko}I(eH Учасниrс тим самим пiдтвердlrtу€ свою згоду на безкоштt,llзне
виltориста}tt]я надаtlоi ниь,l iн(iормацir'про себе Оргагriзатором/Виконавцем ДкцiТ, з марке.гинговою таlчи
будь-яttоtо iншоlо MeToIo методаN4и, що lle порушують чинне законодавство УкраТгrи (в т. ч. шляхоI\4
передачi TpeTiM особам) обсягу наданOТ згоди, зокрема, I{a безоплатне використання його iMeHi. прiзвиtца.
зобра)(ення Учасниltа, iнтерв'ю або iнших матерiалiв про нього з рекламною/маркетинговою MeTolo. в т.
LI., aJ,Ie не обмеltуюLIись. праl]о пубrriкачir'(в т. .1. його iMeHi i зображення) в засобах масовоТ irrфopivrarliT.
будь-яких друкованих, аулiо- та вiдеоматерiалах, it-tтерв'ю зi ЗМI, а також для наllсилаttltя iH(lcrprr,rariiT"
ПОВiДОМЛеНЬ (В Т. Ч. РеКЛаiv|I]tll'О xapal(Tepy) rющо, без будь-яких обмежень за територiсltl. .,,,.,,n,, ,.u
способом виI(ористанttя. i такс викоl)исl,а]нliя )I(одним чином не вiдшкодовуватиме-гься Оргаttiза,l.ором,r,аiабо Виконавцем Акцil'та/або будь-яt<оtо 1,ретьою особою. Надання такоТ згоди р(.)зглядасться у розумirttti
с,г.296,307, ЗOВ I{ивiЛьного Кодексу УкраТни та Закону УкраТни кПро захист персональLlих даних).
3.9. БеручИ участЬ у AKuii'. У,lасttиlt t]изнаС свою повнУ згоду З yciMa умоВами виклаДенимИ У даItих
IlравиJIах.
3.10. Беручи yllacTb У Акцii, Ko)I(elI Учасllиtt АrtцiТ lIiдтверд)(у€, що з моiVIенту,поLlа].ку ЙОГо у.lдс11 у Ar<rlii'
BiH налеrIсНим чиноМ iнформоваНий (беЗ необхiдl,tоСтi додаткоВого письмОuо.п поuйОмлеьiня) r,ц, *.,.1,
збсiру його llерсонttлыIих /(аних" r,а озttайtlмлсrtий з IIрtlвами, передбаченими Законом УкраТrrи кПро захис.I
персо1.1альI-1их даFI их).
3.1 l. Обробка персональних лtlних Mortte здiйснIоватися Виконавцем/ Органiзатором Дr<цiт самостiйнtl або
може бути передана iншим особам на пiдсl,авi договору з умовою збереrкення конфiденцiйностi.
З.12, Виконавець/Органiзатор АкцiТ не несе жодноТ вiдповiдальностi за захист персона;Iьних даних вiд
неправомiрного або випадкового доступу до них, знищення, змiни, блокування, копiювання, поLUиl)ення
персоIIальIlих даIIих, а Ttll<o)It iltшlих нсправоп,riрних дiй TpoTix осiб. TaKorI< Виконtrвець/Оргttнiзатор ДкrliТ
не несе rкодноi вiлповiдалr,ностi за порушеНня праВ TpeTix осiб внаслiдок дiй Учасникtt ДкцiТ з ро.",iц.п,,о
таI(их 11ерсоtttlльI l их даних.
З.lЗ. Учасник АкцiТ, ш,lо не поl,од)I(устI)ся з умовt,lми даllих ГIравил таlабо вiдмовився вiд надання:]I.о/tи на
обробкУ персональНих даних. B,I.I]aLIa€] пl]а,t]О IItl Iiол:lльtt]у yLlacTb у ДкцiТ.
3.14. Ilадання У.lасttиttоlvl нелостовiрttих/r.rекоректних даних ДЛЯ уrlдgr1 у ДкrцiТ, в.гомУ.tислi щодо засобiв
зв'язкУ з такиМ У,lасниttоМ Акцii', позбавляС його права на отримаНня нале)l(нОго йомУ Подаруrrку ДrtцiТ.
3.15. Учасник ArtrliT. що не виttоttусl/неtlitле)I(но викоl|ус умови даних Правил. втрачас право на подальtllу
участь у АкцiТ. Викоttавець/Оргаttiзатор АкцiТ залиtх;lс за собоlо праt]о вi7lсторонити вiд учасl.i у Дrtrlii'
Учасниttiв. якi порушили поло}кеllня Til вимоги ланих Правиrr,

4. ПорядоК i спосiб iнформування УчасНикiв Акцii про ПравИла та результати ДкцiТ



4.1. Iнформування Учасникiв проводиться шляхом розмiщенtля Правил: в роздрукованому виглядi у
куточку споживача в магазинах. адl]еси яких зазначено в п 2.1 та на офiцiйному сайтi органiзатора
WWW,Sota.Lla

4.2. Результати AKriii та ii ГIеремоrкцi булуть оl-олошенi на офirцiйному сайтi llttps://www.sclta.tttt la rlаt

о(iiuiйнiй cTopiHrli Faceboolt Органiзатора https://www.facelloo|<.com/sotabetnobile
4.3. Цi Правила Акцii набуваюl,ь tIи}lIJocTi з лати l4.02.2020poKy.
IJi ГIравила AKtliT можуть бути змiненi т,а/або доповt-lеtli Органiзатором/Викс,lнавllем Ilротягом всього
с,гроку проведен}Iя АкцiТ. Указанi зп,tiни моrIсливi у випадку Тхнього затверд)I(еIIня

Органiзатором/Виконавцем та Тх оприлюднеI]Ilя у тому lIt порядI(у, що визнаLIений для irrформування пl)о
Правила АкцiТ. TaKi змiни та доповнення набувають чинностi з моменту Тх оприлюднення, якщо iнше не
буде спечiально визначсне безпосеред(FIьо змir-rами/доповненнями до цих Прави.ll АкцiТ,

5. Умови y,IacTi у Дкlцiт
5.1. Учаснику, що вiдпсlвiдас: виIчlогам п.3, ГIравил. для y.racTi у АкцiТнеобхiдно:
-завiтаr,и в один з магазинiв I{иТвстар lI{o зазначено в п.2.1., де вiдбува€ться акцiя;
-отримати коIlсул ьтацi ю з при воду TeJleItoMyH i кацi йн их послуг КиТвстар;
-придбати будь-який товар (теле(lон. аксесуар. cepBicнa послуга) на суму вiд 199 грн та отримаl,и
мо>ltливiсть прийняти yчacTb в розiграшi;
-заповнити анкету, вказtlвши KottтaKтHi данi: [lIБ. t<оtl,гакt,гtий номер телефону;
5.2. Запоrзгrена анкета прийrutас: yчtlcTb у Розir,раrrrах цiнних подаругlкiв,
5.З. Bci заповненi анкети потрiбно залиtIIити в ло,гil,грt,lнi. який знаходиться в ttасовiй зонi в магазинi.

6. Подаруllкоtзий фонд АкцiТ
6,1 . Подарунковий сЬонд АкцiТ склалttсться iз:
-21 .02.2020 - Гарнiтура дротова PANASONIC RP-TCM l lSGC-K, чорна - б од. По однiй одиницi в Ko)I(HoMy
магазинi, гrерелiк яких зазначено в п 2.1 правил llроведення акцiТ.
-2В.02.2020 - l'аргriтура Bltletootlr Егgо IЗ-Г-80l, с,герео (чорна) - б од. По однiй одиницi в Ko>Itнoi\4y магазигti,
перелiк яких зазнаLIено в lr 2.1 правил проведенtrя акцii.
-06.03.2020 - Портативний ЗП Xiaoni Mi 25 PorveгBatlk l0000nrAh - б од. По однiй одиницi в Ko)tHOMy
магазинi, перелitt яких зазнаtlеlIо в п 2.1 правил IIроведення акцii.
-0В.03.2020 - Розiграш го.ltовноТ нагороди, згiдttо розполiлення ни)I(че:

rut. Киiв, вул. Ю. Iллснttzt, lБ - сiчIар,гфон Apple iPhorle Хг 64 GЬ Black- l од.
м. Житомир, вул. ItиТвська,l - смар(lогr Samsuttg A5O5FN/64 t]lack - l од.
м. Львiв, вул. Валовtt. ll - cb,rapr,(loH Satl-tstttlg А5O5FN/64 Blacl<- l од.
м, JIbBiB, вул. Беринли. l - cп,tal;trPoH Satllsrtrrg Д505FN/64 Blacl< l од.
м. ХмельницькиЙ. вул. Проскурiвська,34 - cMapT(loH SaInsung Д505FN/64 Black l од.
м. КиТв, вул. ПопулренI(а,65 - cMaprr|loH Satt-tst_tttg 4505FN/64 Black l од.

6.2. ГIодlаругrковий rРоrrд АкцiТ с обп,tелtеltим i стаtlовиr,ь вищевказану кiлькiсть Подарунrtiв.
ВiдповiдалЬнiсть ОргаНiзатора/IЗиКонавцЯ АкцiТ не виходитЬ за Melti BapTocTi та кiлькосr.i Поларуrlкiв
АкцiТ, передбачених цими Правилами.
6.З. Оргаrriзаr,ор/Виr<онавсць Аr<цii залишаtсза с<lбокl право збiльшувати заI,а.ltьний llодitрунковий (lоrrл
AKIliT абО вклlоllи,I,И в Ill,tll,r.l irrшi llодарунr<и' гtе гrередбаченi циш,tИ ПравиламИ. ЯкLцО,гакi змiни булуть
мати мiсце. ОрганiзатоР/Виконавеllь повiдомrlя€, llpo них в порядttу, передбаче}lому в п.4. цих Прави:I.
6.4. Подаруt,tt<и обмirrУ та повсрнеFllllо нс пiллягаю,гь, oкpiM випадкiв, передба.Iених LIин|lиiчI
законодавсr,вом Украiн и.
6.5. Зобов'язаlIня Оргаrriзатора/I]иконавця 1цодо якостi Подарункiв, гtередбачених у цих Правилах,
обмеженi гарантiями, наданими Тх виробltиками.
6.6. Подарунки, якi залишилися не використаними, повертаються Органiзаторовi та використовуюl.ься
Оргагriзаr,ороl\,l на йоl-о власний розсу:t.
7. Визllа.tеннrI IIepeMoжrtiB AKrlii
7.1 . ПеРеп,rОrItцi Аrtцil'- це У.rасники Аrtцii. яrti ,злобу.lIи право на отримангrя Подарункiв.

7,2. Визrtа.rенtIя Учасtlикiв Розiграrlу (у разi t]икоtлzlIIIlя Bcix умов /lаних Правил). яrti здсlбу.iIи праt]tr
IIа О'ГРИМаIIГtЯ L-Itrгоро;lи буле IIроходи'l'и ttастугIlIиI\4 Llином: зi списttу Учасникiв РозiграrrIу, якi
ВИКОНаЛИ УМОВИ Правиrr. tцо вttазанi в п. 5 rшляхо]чI t]ипадI(ового вибору за допомого cepBicy



гаIldоlп.огg будуть обранi l (олин) У.lасниl< Розiграшу в Ito)I(HoMy з магазинiв учасникiв Дrtцii, яr<i

вказанi в п.2.1, який здобув право на отримаtIня призу вiд ТоВ кСота-Альянс>.

7 .З Щати проведення розiграшiв за допомогою cepBicy гаttdоtт.огg:
з l2 голиН 00 хв за киj'всьt<им часо]чI 2l лютого 2020 рокудо l5 годиrlи 00 хвилин;
З l2 ГОДИН 00 хв за киТвським LIacoM 28 лют,ого 2020 por<y по l5 години 00 хвилиtI;
З l2 гОдин 00 хв за киТвськирt tlacoN,l б березr-rя 2020 року по l5 r,одини 00 хвилин.

7.4 ГIIБ гIеремоl<цiв буле опублiковаtlо Оргаtriзатором tla сайтi ]1!tpq;//1yrllr,.sQtit.Ll_i] та на офiцiйrIiй
СТОРiнцi Facebook Органiзатора ]lttрs;/,{111111r.1,1;1сqt2р,q|l.сQщ/]ýqt]!]_еiц9trilр.Представник органiзатора
']В'ЯlltеТ'ЬСЯ пО телес|lону. що вltазаний в аlltсеr,i,,з перепло>I(цем та обговорить умови tsруLIенIlя
гlодаруrrку*.

7.5 l'оловltий Рсlзiграш вi7lбудеr,r,ся в маI,азинах. якi вказаl-ti в п.2.1 цих правил 8 березня 2020 року з
[4 годин 00 хв до lб годигtи 00 хвилин за киi'вським tlacoM. Розiграш буле проводити ведучий.

7,6 Пiлсумки Розiграlшу головного призу вiд TOI] кСота-Альянс> будуть опублiковаrri Оргаrliзаторо]чI
tla сай,гi https;//rr,ц,ttl.sota,!]a та на о(iiчiйнiй сторiнцi FасеЬооk Органiзатора
Ilttps://www.facebook.cotll/sotaberTlobi le з I 0.0з.2020 року пiсля l 6:00 години.

7.7 Органiзатор Розiграшу протягом l4 робочих днiв зв'яlttеться з Перемо>кцем Головного Розiграшу,
щоб повiдОмити йогО про перемогу, пiдтвердити згоду та моrкливiсть оl,римати налеrкну йому
Нагороду. погодить умови i терir,liни о.гриi\4анI.1я IJагороди.
7.В. Впродов)I( всього пеlliолу АкцiТ. о/lин Учасник АrtцiТ Mo)I(e взяти участь в ДкцiТ необмеlItену
r<iлькiсть разiв.
7.9. Результати визнаttенttя Псlэеьtоllttliв AKr(iT с: ос,гатOLIними ,l,а оскар)(еIIFIю не пiдлягаюr.ь.

8. Оr,римаrtня ПодаруIlкiв АкцiТ
8.1 Виконавець протягом l4 робочихднiв lIiсляt сlголоIrtення результатiв визначення Переп,tоlItL1ll ДкцiТ. rцtl

НабУВ ПРаВО IIа ОТРИМаННЯ ПОДаРУНку АкцiТ, перевiряе Перемоll<lця на дотримання ycix.ur,,u.,.u,", гtyHtt,l.iB
llравиJl АкцiТ та нада€ l,акому Учасникч iнс,грукцii з приводу отримання Подарунку ДкцiТ.
В.2 l1еремО>ltець ArtцiT ttiсля t,lтриlЧIанIIя вI(азаного повiдОмJIеннЯ вiд Викоьlавця-зобов'яtзаtlиЙ протягоrut lzl
календарних днiв зв'язатися з Виr<оllавrlем, повiдсlмивrrIи його l,tpo готовlliсть отримати I-1одаруноr<.
В.З. Подарунки вруччrються в строк до 22.03.2020 року.
8.4 Подаруноrс Акцiт отримуе .ltише особа. яка отримала на нього право згiдно з умовами цих Правил
(Переможець АкцiТ), i виклrочно у порядку, встановленому цими Правилами.
В.5 Перемо)I(ець надае згоду на (loTo та вiдео зйомку вручення, розмiщення його в соцiальних Mepe)I(ax тtl
повинен надати будь-який документ, rцо пiдтверджуе особу (паспорт, тощо).
8.6 У випадку, якIцо ПеремоrItеtць i:з будь-яких причин не мо}ке отримати Подарунок особисто. таций
Переь,lоrItеr{ь не ]vla€] права пере/]аr-иlпtlстчпи t ися своl'пл правоМ буль-якiй третiй особi.
8.7 У разi виявлення немо)I(ливос,гi вручення Подарунку АкцiТ Перемоlкцю Акцii Органiзатор мас гIрtlвt)
розгIорядитися незатребуванип,t Подаруrrкошl Akrtii на свiй розсуд.
в.8 Оргаlriзttтс,lр/Виконавець не несуть вiдгrовiда.;lьностi :]а полальше t]икористання Перемоrrtцяь,tи
Подарункiв лiсля Тх вруtIсннЯ та/або ,]а неп,tоrlt.ltивiсть Переш,tоlItцями скористатисЯ нале)I(ним Тпл
Поларунками з будь-яких I Iри(IиI I.

8,9 ОподаТкуваннЯ BapTocTi ПодарункУ проводи,гьСя вiдповiдНо до чинНого законолавс,гва УкраТгlи
Виl<сlнавцем Аr<цiТ.

9. Iншi умови Акцii
9.1. Органiза,гор/Викоttавеlць не несе вiдповiдалt,ностi за немо)ltливiсть l(oнTaKTy з одержувачами
lIодарунrtiв, Одержувачi IIодарунt<iв несуть особисту вiдповiдальнiсть за дос,говiрiriсrо пuдuпЬi n"r,"
iн(lормацiТ.
9,2, Вiдгlовiдно до вимоI-сr,. бЗ4 ll,ивiльrtого кодексу УкраТни до договорiв присднанtIя, а саме моlIt.ltивtlс-l.i
укладання такого договору Jlише шляхо]\{ гIрисднання однiеТ сторони до запропонованого договору, сl]осю
участ,Ю у AKlliT ко}кеН УчасrrиК СВiл,lц,." iпiдтверд>r(у€, щО озrlайомлеНий iповнiсr. r.ол"п-з tlими
Гlравилами AKrriT, буле i'x .г(отl)иl\|уt]атися та зобов^язусться Тх виконувати, що BiH ознайомлеrtий з rlравап,tи,
яtti стосуються обробки r,a зберiгангtя йоt,t,l Пероогrальних даних.
9.з. Органiзатор/виконавець Дrtцiтзzlлишzlк),гь за собоtо право не вступати в письмовi переговори або iHrli
контак,гИ ,з У,litсllиltаivlи/Пе1:lсп,lсlrl(l{яI\4И АкrцiТ. oKllirr,r випадr<iв. rrередбаLIеIIих цими Правилами,



9.4. Органiзатор/ВиконавеI(ь Аr<цiТ не бсруть участi у вирiшtеннi суперечоtt щодо визнаLIення Персмо,tсцiв
АкцiТта розподiлом Фонду Подарункiв мiл< Перемо)(tlями дкцii.
9.5. ТермiНи, tl(o викоРистовуIотьСя в даниХ Правилах, вiдносятьсЯ виклIочно до даноТ ДкцiТ.
9.6. Органiзатор/Викоllавець Акцii не несе вiдtrовiдальнос,гi за невиконання зобов'язаl{ь, зазначених в l(их
Правилах, у разi настанIlЯ будь-яких (lорс-маrкорних обставин1 таких яl< стихiйнi лиха, по)ке>Iti, повеrri.
вiйськовi 21ii будь-якого xapal(Tepy. блокади, cyTTc:Bi змtit-tи у tлинному закоtIодавствi УкраТни, що дiюr.ь на
'ГеРИТОРii ПРОВеДеННЯ АкцiТ. itrшi неtriдвладнi KottTpoJIIo з боr<у Органiзаr,ора/ВикоIIавця ДкцiТ обставини.))

*пiд вlrу,lеIlняпl подарунку iuil(]Т'T,ся ru:r yBzl,;i tчIохt.ltлtвiсть прлtдбання його за 1 l,;rH.


