ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної Акції «Грай кубиками та вигравай!»
(надалі – Акція)
1.
Організатор та Виконавець Акції.
1.1.Організатором Акції є ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження
Організатора: Україна, 03038, Київ, вул. Амосова, 12; ЄДРПОУ 36979658
1.2.Виконавцем Акції є ТОВ «ФЕАР РІТЕЙЛ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження
Виконавця: 04080, м. Київ, вул. вул. Кирилівська, 13Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.
2.
Мета проведення Акції.
2.1.Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ
«LEGO», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що
розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.
2.2.Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті
www.vyhravai.com.ua (надалі – Сайт) у межах строку проведення акції.
2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна:
в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу продукції ТМ «LEGO», яка бере
участь у Акції;
УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Акція є
маркетинговим заходом з ціллю рекламування продукції TM «LEGO». Придбання продукції під ТМ
«LEGO» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.
2.4. Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього
Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх
затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил
на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше
не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник
продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що
прийняв такі зміни до Правил.
3.
Строк проведення Акції.
3.1. Акція триває (період придбання Акційної продукції) з 00:00 годин 01 жовтня 2019 р. по 23:59
годин 31 жовтня 2019 року включно (далі – «Строк проведення Акції»).
3.2. Період подачі заявок на сайті для участі в Акції відповідно до умов вказаних в розділі 7 цих
Правил - з 09:00:01 01 жовтня 2019 р. по 23:59:59 31 жовтня 2019 р. включно.
3.3. Період визначення Переможців Акції відповідно до умов вказаних в розділі 9 цих Правил - з
09:00:01 01 жовтня 2019 р. по 12:00:00 04 листопада 2019 р. включно.
3.4. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання
таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
4.
Територія проведення Акції.
4.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим,
території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій України
(надалі – «Територія проведення Акції») в магазинах, у яких є в наявності продукція ТМ LEGO.
Організатор/залучені ними треті особи надсилає Заохочення Переможцям Акції лише в межах
Території проведення Акції.
5. Продукція, яка бере участь в Акції
5.1.В Акції беруть участь конструктори та міні-фігурки під ТМ LEGO (сукупно надалі іменується
– «Акційна продукція»)
5.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її
придбання для власного споживання без комерційної мети.
6.Учасники Акції.
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6.1. Участь в Акції можуть приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент
прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із
досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно
погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких
обмежень щодо участі, придбали Акційну продукцію, здійснили реєстрації та виконали інші
умови цих Правил (далі - Учасники)
6.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
працівники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей;
власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують
продукцію ТМ «LEGO» та члени їхніх сімей;
власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та
проведення Акції, та члени їхніх сімей;
іноземці та особи без громадянства;
6.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати електронну пошту, яка використовується для
реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у
відповідних випадках;
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
зберігати фіскальний чек/ рахунок-фактуру придбання Акційної продукції до 30.11.2019
року включно та надати на вимогу Організатора та/або Замовника акції фіскальний чек/фіскальні
чеки придбання Акційної продукції для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил.
7.Умови участі в Акції.
7.1. Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам п. 6 цих Правил має виконати наступні дії:
• придбати на території проведення Акції в період з 1 жовтня 2019 р. по 31 жовтня 2019 р.
(включно) Акційну продукцію та отримати від Торгової точки документ на підтвердження
придбання такої продукції у вигляді фіскального чеку або рахунку-фактури (далі –
Чек/рахунок-фактури), зберегти чек/рахунок-фактури;
Увага! Придбання декількох видів Акційної продукції, підтверджене одним чеком/рахункомфактури, надає власнику право на подання лише однієї заяви на підставі такого чеку/рахункуфактури, незалежно від вказаної в ньому кількості видів придбаної Акційної продукції.
Придбання не можна здійснювати у торгових апаратах або в інших місцях чи приладах, в яких
неможливо отримати доказ придбання у формі фіскального чека або рахунку-фактури
• зареєструвати заяву для участі в Акції в період з 01 жовтня 2019 р. по 31 жовтня 2019 р.
(надалі «заява») шляхом реєстрації на веб-сайті www.vyhravai.com.ua (надалі «Сайт») за
допомогою електронного бланку (надалі «бланк заяви») та вказавши наведені нижче дані:
• Ім’я та Прізвище
• адреса електронної пошти учасника;
• номер мобільного телефону учасника, який відноситься до українського GSM- оператора;
• номер та дату чека;
• назва магазину, де була придбана Акційна продукція, що вказана у чеку.
• надати згоду на обробку персональних даних учасника відповідно до умов цих Правил
шляхом проставлення відмітки в полі «Я згоден»;
• прочитати Правила та висловити свою згоду з ними шляхом проставлення відмітки в полі
«Я згоден».
• надіслати заяву для участі в Акції в період з 01 жовтня 2019 р. по 31 жовтня 2019 р.,
шляхом натискання на кнопку «ВІДПРАВИТИ».
У момент надсилання заяви інформаційною системою, в якій знаходиться Сайт, учасник, який
надсилає заяву за допомоги Бланку заяви, отримає повідомлення про можливий виграш або
програш в Акції. Строки визначення Учасників, які отримають право на отримання Заохочень
вказано в розділі 9 цих Правил.
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Учасник Акції визнає, що Організатор не надає можливість внесення змін до даних, вказаних
Учасником у заяві, після реєстрації заяви на Сайті.
7.2. Учасник має право подати доказ придбання Акційної продукції - чек/рахунок-фактури, тільки
1 (один) раз за весь період прийняття заяв, що не виключає багаторазового надсилання заяв даним
учасником на підставі різних пов’язаних з придбанням чеків/рахунків-фактур, при цьому кожен
учасник має право подавати не більше 10 заяв на день. Якщо 1 (один) чек/рахунок-фактури
підтверджує придбання декількох видів Акційної продукції, то Учасник Акції має право подати
такий чек/рахунок-фактури тільки один раз.
7.3. Забороняється використовувати програмне забезпечення, призначене для автоматичного
подання заяв, а також подавати заяви, які містять неправдиві дані. Якщо Організатор/
Виконавець виявить порушення Правил учасником (тобто особою, яка має відповідну адресу
електронної
пошти),
зокрема,
положень
цього
розділу,
то
Організатор/
Виконавець матиме право виключити учасника з Акції, позбавити його/її Заохочення, видалити
його/її заяви з Акції (як вже надіслані, так і будь-які майбутні).
7.4. Доказ здійснення придбання Акційної продукції у формі фіскального чека (далі – чек) або
рахунку-фактури підтверджує придбання Акційної продукції в значенні цих Правил, якщо він
відповідає наведеним нижче умовам:
чек / рахунок-фактури є справжнім, тобто наданим торговою точкою, реквізити якої
написані на ньому, та не є підробленим або фальшивим;
б) чек / рахунок-фактури не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів
щодо свого змісту чи справжності, й, зокрема, чек / рахунок-фактури не є розрізаним,
відрізаним, порваним, розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних
чеків/рахунків-фактур;
в) список покупок у чеку/рахунку-фактурі містить слово, яке дозволяє зробити висновок,
що придбання стосується Акційної продукції, або чек/ рахунок-фактури містить
коментар торгової точки, який дозволяє зробити висновок, що придбання стосується
Акційної продукції;
г) придбання Акційної продукції здійснено у строк з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р.
a)

7.5.За умови дотримання положень п. 7.2. цих Правил кожен Учасник має право здійснити будьяку кількість покупок Акційної продукції. Кожного разу для перевірки справжності доказу
здійснення придбання Акційної продукції та перевірки дотримання учасником умов цих Правил
Організатор/Виконавець має право вимагати від Учасника протягом 2 (двох) робочих днів після
отримання від Організатора/Виконавця надісланого електронною поштою листа, пред’явити
підтвердження придбання (у вигляді фіскального чека або рахунку-фактури), на підставі якого
учасник подав заяви за весь строк Акції.
7.6.Якщо Учасником буде подана більше ніж одна заява в межах строку Акції на підставі одного
чеку, Організатор/Виконавець враховуватиме лише першу заяву надіслану в межах строку Акції, а
інші такі заяви не братимуть участь у Акції.
7.7.Участь в Акції та надання відповідних даних є добровільними. До того, як взяти участь у Акції,
Учаснику слід прочитати Правила. Учасник погоджується дотримуватися положень, описаних у
Правилах. Учасник, який приєднується до Акції шляхом реєстрації/надсилання заяви,
підтверджує, що він/вона відповідає умовам, які надають йому/їй право брати участь в Акції, та
погоджується з цими Правилами.
7.8.Організатор/Виконавець залишає за собою право виключити з участі в Акції учасників, що
вони порушили умови цих Правил. Зокрема, якщо Організатор/Виконавець визначить, що учасник
Акції має несанкціонований вплив на Акцію, в тому числі шляхом використання засобів
програмування, перешкоджання доступу інших учасників до бланку заяви чи Сайту або іншими
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діями, які порушують безпеку, конструкцію чи функціонування Сайту, то Організатор/Виконавець
має право виключити такого учасника з Акції, та заяви, подані ним/нею, не братимуться до уваги в
цілях Акції.
7.9. Учасник Акції повинен забезпечити можливість отримання повідомлень на електронну пошту,
та можливість отримання вхідних дзвінків на номер мобільного телефону, які використовувалися
при реєстрації на Сайті протягом всього строку проведення Акції та часу, передбаченого цими
Правилами для надання інформації стосовно дій необхідних для отримання Заохочення Акції.
8. Фонд Заохоченнь Акції.
8.1. Заохочення Акції
8.1.1. Заохочення Акції №1:
1 (один) із наборів «LEGO»:
• Конструктор Повітряна поліція: викрадення діаманта 60209 - 38 шт.
• Конструктор Катана 4x4 70675 - 38 шт.
• Конструктор Двогвинтовий гелікоптер 31096 - 36 шт.
• Конструктор Дача Міккі 10889 - 35 шт.
• Конструктор Напад на "Креветкову хижину" 70422 - 36 шт.
• Конструктор Гусеничний навантажувач 42094 - 32 шт.
• Конструктор Вечірка Андреа біля басейну 41374 - 38 шт.
• Конструктор Пригоди на піратському кораблі 21152 - 16 шт.
• Конструктор Автомобілі 1967 Mini Cooper S Rally та 2018 MINI John Cooper Works Buggy
75894 - 14 шт.
• Конструктор "Перехоплювач TIE Чорний ас" 75242 - 14 шт.
• Конструктор Бетвінг Бетмена та крадіжка Загадочника 76120 - 13 шт.
Загальна кількість Заохочень №1: 310 шт. Визначення набору проводиться комп’ютерною
системою.
8.1.2. Заохочення Акції №2:
1 (один) із наборів «LEGO»:
• Конструктор Тадж-Махал 10256 - 1 шт
• Конструктор Американські гірки 10261 - 1 шт
• Конструктор Замок Діснея 71040 - 1 шт
• Конструктор Автомобіль Bugatti Chiron 42083 - 1 шт
Загальна кількість Заохочень №2: 4 шт. Визначення набору проводиться комп’ютерною системою.
8.2. Витрати Переможців Акції, пов’язані з участю/одержанням та використанням Заохочень
Акції, Замовником/Організатором Акції таким Переможцям Акції не компенсуються.
8.3. Детальні характеристики та умови вручення Заохочення визначаються Виконавцем та
Учасником, який отримав право на Заохочення. Заохочення може бути змінено у межах Строку
проведення акції Замовником самостійно.
Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання
Заохочення, забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.
8.4. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх зміст/наповнення, тощо
визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень
на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. Заохочення можуть не
відповідати очікуванням Учасників.
8.5. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Всі
Заохочення обміну та поверненню не підлягають .Замовник/Організатор не несуть ніякої
відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх
одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
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8.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками, які здобули право на отримання таких
Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
8.7. Переможці Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміють, що таке Заохочення є
доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у
податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи,
та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може,
відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної
та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій
тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання
ним Заохочення та наслідки таких дій. Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності за
наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.
Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання
Заохочень забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.
8.8. З метою попередження зловживань, кожен Учасник Акції протягом періоду проведення Акції,
виконуючи належним чином всі умови цих Правил, може отримати не більше 3 (трьох) Заохочень,
незалежно від кількості чеків/рахунків-фактур.
9. Строки та порядок визначення Переможців.
9.1. Визначення Переможців Акції відбувається Організатором Акції у наступні строки серед
Учасників Акції, які виконали умови згідно розділу 7 цих Правил:
9.1.1. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень №1 (надалі – Учасник,
який отримав право одержати Заохочення №1), проводиться серед всіх успішно зареєстрованих
заяв Учасників наступним шляхом:
9.1.1.1. в період з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р. щогодини з 09:00:01 до 18:59:59 у проміжок часу
(хвилини, секунди) (далі – часовий інтервал) визначений комп’ютерною системою проводиться
визначення учасників, які отримують право на отримання Заохочення №1 (кіл-ть розіграшів за 1
(один) день складає: 10, визначення проводиться за допомогою комп’ютерної системи). Кожної
години визначається 1 (один) основний Учасник Акції, який здобув право отримати 1 (одне)
Заохочення №1, у разі виконання ними всіх умов цих Правил.
9.1.1.2. Учаснику повідомлятиметься про отримання права на Заохочення №1 негайно після подачі
заяви за допомогою показаного на Сайті повідомлення, в якому буде вказано, чи його/її заяву
було обрано для отримання Заохочення №1. Крім повідомлення, яке буде показано після подачі
заяви, Організатор/Виконавець надішле протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту отримання
учасником права на Заохочення №1, повідомлення про перемогу на адресу електронної пошти,
вказану учасником при заповнені заяви на Сайті.
9.1.1.3.Заява буде виграшною, якщо на початку часового інтервалу, вона буде першою після дати і
часу, для яких був встановлений часовий інтервал. Учасникам не повідомляється про відкриття
часового інтервалу. Інтервали відкриваються у різні часи. Але всі вони закінчуються не пізніше
23:59:59 того дня, коли вони були відкриті.
Інтервал залишається відкритий у вказаний час до тих пір, поки учасник не подасть заяву
протягом часу його відкриття та Заохочення №1 не буде присуджене учаснику. Якщо жоден
учасник не подасть заяву на участь в Акції між відкриттям і закриттям інтервалу, то Заохочення
№1 залишиться не присудженим і буде додане до фонду додаткового визначення Переможців
згідно пункту 9.2. цих Правил;
9.1.1.4. Призначення точної дати і часу відкриття та закриття інтервалів здійснюється відповідно
до часу прийняття інформаційним сервером заяв на участь в Акції
9.1.2. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень №2 (надалі – Учасник,
який отримав право одержати Заохочення №2), проводиться серед всіх заяв Учасників, які не
отримали право на отримання Заохочення №1 та визначається відповідно до наступного графіку:
9.1.2.1. 11.10.2019 р. о 12:00 годині серед заяв, надісланих Учасником з 01 жовтня 2019 р. по 10
жовтня 2019 р. включно;
9.1.2.2. 18.10.2019 р. о 12:00 годині серед заяв, надісланих Учасником з 11 жовтня 2019 р. по 17
жовтня 2019 р. включно;
9.1.2.3. 25.10.2019 р., о 12:00 годині серед заяв, надісланих Учасником з 18 жовтня 2019 р. по 24
жовтня 2019 р. включно;
5

9.1.2.4. 04.11.2019 р. о 12:00 годині серед заяв, надісланих Учасником з 25 жовтня 2019 р. по 31
жовтня 2019 р. включно;
Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень №2 проводиться за допомогою
комп’ютерної системи визначається по 1 (одному) учаснику, які отримують право на отримання 1
(одного) Заохочення №2 (кожної дати відповідно до графіку визначається один основний
учасник, який отримує право на отримання 1 (одного) Заохочення №2). Додатково, шляхом
комп’ютерної системи, проводиться визначення по 3 (три) резервних Учасників на отримання 1
(одного) Заохочення №2, які виконали всі умови участі в Акції, необхідні для отримання 1
(одного) Заохочення №2, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними Учасниками,
право на отримання 1 (одного) відповідного Заохочення №2 у разі відмови основного Учасника,
який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення №2 від отримання такого Заохочення,
неможливості вручення такому Учаснику Заохочення №2 та в інших випадках передбачених цими
Правилами.
9.2. Якщо за результатами проведення визначення Учасників, які отримали право на Заохочення
№1 буде виявлено залишок Заохочень №1, то 04 листопада 2019 р. о 12:30
Організатор/Виконавець здійснить додаткове визначення за допомогою комп’ютерної системи
серед всіх заяв Учасників, поданих в межах Акції з 09:00:01 01 жовтня 2019 р. по 23:59:59 31
жовтня 2019 р., які не були визначені як виграшні (тобто не отримали права на отримання
Заохочення №1 або №2)
Під час додаткового визначення Організатор/Виконавець визначає кількість переможців, яка
дорівнюватиме кількості Заохочень №1, які не були видані в межах Акції. Якщо Заохочення №1 не
будуть видані переможцю в результаті додаткового визначення, то вони залишатимуться в
розпорядженні Організатора.
9.3. Одна заява Учасника може виграти 1 (одне) Заохочення. Отримання права на Заохочення №1,
не виключає можливість отримання права на отримання Заохочення №2 на підставі іншої заяви. В
ситуації, коли декілька учасників вимагатимуть в Організатора/Виконавця відповідне Заохочення
на підставі однієї й тієї самої заяви чи на підставі декількох заяв, надісланих на основі одних і тих
самих даних, вказаних у бланку заяви, Організатор/Виконавець має право вимагати в таких осіб
показати в офісі Виконавця (впродовж 7 (семи) календарних днів після отримання від
Організатора/Виконавця надісланого електронною поштою листа) оригінал доказу здійснення
придбання Акційної продукції, зареєстрованого відповідно до виграшної заяви. Якщо Учасник
Акції не виконає вищевказані дії, він втратить право на відповідне Заохочення.
9.4. Учасникам Акції, які отримали право на відповідне Заохочення, буде повідомлено про їхню
перемогу шляхом надсилання повідомлення за адресою електронної пошти, вказаною у
виграшній заяві, не пізніше ніж через 3 (три) робочі дні після дати визначення учасника Акції,
який отримав право на Заохочення. Організатор/Виконавець надсилає лише одне вище вказане
повідомлення електронною поштою. Додатково, після відправки вищевказаного повідомлення,
Організатор/Виконавець мають право додатково повідомити за телефоном (відправка смс або
дзвінок оператора Організатора/Виконавця) який Учасник вказав у виграшній заяві про факт
відправлення на електронну адресу повідомлення про перемогу. Додаткове повідомлення є правом
Організатора/Виконавця, а не обов’язком.
9.5. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.6. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення (в якій будуть
вказані ім’я, прізвище та мобільний номер телефону, де будуть приховані 4 (чотири) останні
цифри номеру), можна отримати на відповідній сторінці Сайту в розділі «Переможці» після
надання такими учасниками інформації/документів відповідно до п.10.2 Правил.
9.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої
Учасниками інформації щодо контактів з ними.
9.8. Після визначення Учасника, який отримав право на одержання відповідного Заохочення,
представник Виконавця та/або залучені ним треті сторони зв'язується з Учасником (шляхом
надсилання повідомлення на електронну пошту учасника, яка вказана при реєстрації на Сайті) , і
просить надати контактний номер телефону, документи, зазначені в п.10.2 цих Правил,
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Виконавцю на електронну адресу, вказану таким представником та іншу інформацію вказану в п.
10.2 правил.
9.9. У випадку виникнення питань щодо реєстрації на Сайті та інших технічних питань щодо
проведення Акції, Учасники Акції повинні звертатися до технічної підтримки шляхом натискання
на кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті. Якщо Учасник Акції з технічних питань не звертається
до технічної підтримки у вищевказаний спосіб, Виконавець/Організатор звільняються від
відповідальності за такими питаннями Учасниками.
10.Умови та строки отримання Заохочень.
10.1. Вручення Заохочень здійснюється Виконавцем Акції через Нову Пошту/ Укрпошту/служби
кур’єрської доставки
(за вибором Організатора/Виконавця) протягом 14 (чотирнадцяти)
календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів/інформації, що
вказані у п. 10.2 цих Правил відповідно до вимог Правил. Якщо Виконавець Акції або залучені
ним треті особи не отримує документи, інформацію зазначені в п.10.2 Правил протягом 7 (семи)
календарних днів з моменту направлення електронного повідомлення про перемогу, право на
отримання Заохочення переходить до Резервних Учасників відповідно до цих Правил.
10.2. Учасник, який отримав право на отримання Заохочення для його отримання повинен
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції
(якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким
представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу електронної пошти,
названу Виконавцем, або іншим чином, погодженим з Виконавцем, наступні
документи/інформацію:
- Скан-копію власного паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або
скан-копію паспорта у формі картки та витягу з Єдиного державного демографічного
реєстру,
- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, у разі
наявності,
- Скан-копію або фото доказу придбання Акційної продукції (чек або рахунок-фактура)
відповідно до вимог п.7.4., 7.5. цих Правил вказаного у заяві по якій Учасника визначено
переможцем у форматі .jpg або .png в розмірі меншому від 3 МБ кожна;
- Номер відділення служби доставки (Нова Пошта/ Укрпошта/служба кур’єрської доставки за вибором Організатора/Виконавця) де Учасник буде отримувати Заохочення;
- Інші документи/інформацію за необхідності, визначені Виконавцем Акції, зокрема, але не
обмежуючись, оригінали документів - згоди на проведення фото/відео зйомки в рамках
Акції та згоди на вручення Заохочень
Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко
відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не
підлягають поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в
Акції. Копії документів перевіряються протягом – 3 (три) робочих днів з моменту отримання їх
Виконавцем Акції. Статус перевірки надсилається на електронну пошту Учасника Акції.
10.3. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності та
автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх
відповідності встановленим вимогам і до отримання її результатів Заохочення не видавати.
10.4. У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або
недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов участі в
Акції, Заохочення не видається.
10.5. Право на отримання Заохочення у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника
право на отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:
- Учасник відмовився від отримання Заохочення та/або не надав у вищезазначені строки
документи/інформацію згідно з п. 10.2. цих Правил;
- скан-копія чеку/рахунку-фактури не відповідають вимогам п.7.4., 7.5., 10.2 цих Правил;
- в інших випадках, передбачених даними Правилами.
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10.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності у разі надання неточної або
недостовірної інформації щодо номера телефону такого Учасника, адреси електронної пошти
тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
10.7. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право
отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
10.8. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість участі в Акції з
технічних причин, незалежних від Виконавця/Організатора Акції, в тому числі через несправність
техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.
10.9. Виконавець та Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності
Заохочень при здійсненні їх доставки службою доставки. Доставка Заохочень здійснюється
відповідно до правил та тарифів, встановлених службою доставки (на вибір
Організатора/Виконавця) та оплачується Виконавцем Акції. Зберігання Заохочень у відділенні
служби доставки безкоштовне протягом строку, визначеного відповідною службою доставки.
Оплата за послуги зберігання поштових відправлень з Заохоченням понад встановлений
безкоштовний період зберігання здійснюється Учасником Акції самостійно. При неотриманні
Заохочення протягом встановленого строку, воно утилізується або повертається
Організатору/Виконавцю без будь-яких компенсацій Учаснику.
10.10. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або
Виконавця (в тому числі якщо електронна пошта або інша інформація про Учасника Акції була
змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник
Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень, компенсацій або будь-яких інших
виплат від Організатора та Виконавця Акції.
10.11. Організатор та Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочення Акції. Організатор та Виконавець не
беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.12. Організатор та Виконавець та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у
разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будьякого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції,
інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця та/або залучених ними
третіх осіб.
10.13. У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на Заохочення, отримати
Заохочення особисто, вважається, що Учасник відмовився від отримання такого Заохочення.
10.14. Заохочення надсилаються лише тим особам, які здобули право на їх отримання згідно з
умовами цих Правил. Заохочення вручаються виключно в порядку, встановленому цими
Правилами. Учасники Акції не мають права передати будь-яким третім особам право на
отримання Заохочень.
11. Інші умови.
11.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, а також повну та безумовну згоду
Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в
Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора або Замовника будь-якої
компенсації.
11.2. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
11.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не
несуть відповідальності за якість послуг, операторів поштового, кур’єрського/електронного та
телефонного
(мобільного)
зв’язку,
а
також
операторів
та
інших
служб
транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.
11.4. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції, або
включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення
відповідних змін у Правила акції розміщені на Сайті.
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11.5. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з
Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного
виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, тощо.
11.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором.
11.7. 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 у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що
ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
11.8. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон»)
Учасникам повідомляється:
11.8.1. Власником персональних даних Учасників є група компаній «ЛЕГО» (призначена посадова
особа з захисту даних (контактні дані: «ЛЕГО Систем А/С» (LEGO System A/S), Оствей (Aastvej)
1, 7190 Білунд (Billund), Данія (Denmark), кому: посадова особа з захисту даних, електронна
пошта: privacy.officer@LEGO.com, телефон: +42 0 312 778 197), проте, для суб’єктів даних, чиї
дані обробляються у зв’язку з Акцією, контактна особа є наявною в Організатора.
11.8.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку;
11.8.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 11.8.2. цих Правил, обробляються
ідентифікаційні та контактні дані (ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса
електронної пошти, адреса реєстрації, тощо), а також дані, які містяться у доказі придбання
Акційної продукції наданому Учасником;
11.8.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення,
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
11.8.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також треті особи, що
залученні до надання послуг, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які
передбачені Законом;
11.8.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення,
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 11.8.2. цих Правил.
Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта
персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом
України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини;
11.8.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку
проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 11.8.2. цих Правих,
після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
11.8.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику
персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони
втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;
11.8.8. Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами
передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.9. Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, 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 нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право
публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані
Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та
фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з
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Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому
винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень (без додаткових виплат). При цьому всі
виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права,
створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому
числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання
(сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є
власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх
участі у Акції.
11.10. Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право
отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
11.11. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних
телефонів/електронну пошту Учасників , які будуть зібрані за час проведення Акції у власних
маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції,
кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону та
на електронну пошту новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у
майбутньому.
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