Офіційні правила Акції
«Lenovo Yoga Book»
1. Загальні положення
1.1. Організатор Акції Фізична особа-підприємець Лук'янчук Сергій Сергійович (надалі —
Організатор).
1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під
загальною назвою «Lenovo Yoga Book».
1.3. Переможець Акції буде визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь
в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будьякій формі азартних ігор.
1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження
Переможця Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.
1.5. Акція не спонсорує, не підтримується і не пов'язана з «Фейсбук»™ та / або «Вконтакті»™.
2. Період проведення Акції
2.1. Акція проходить з «07» грудня 2016 року по «13» січня 2017 року, включно у мережі
Інтернет на спеціальній сторінці Акції на сайті http://yogabook.com.ua
2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Акції, Виконавець оголошує про це у місці
проведення Акції, зазначеному у п. 2.1.
2.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з даними Правилами.

3. Загальні умови участі в Акції
3.1. Акція проводиться на всій території України.
3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її
території та на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).
3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
3.3.1. представники Замовника, та / або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти
господарювання, що залучені до підготовки та / або проведення Акції, а також їхні
близькі родичі (чоловік / дружина, брат / сестра, діти, батьки);
3.3.2. обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;
3.3.3. особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та / або не є громадянами
України, та / або постійно не проживають на території України;
3.3.4. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
3.4. Ім'я та прізвище облікового запису Учасника повинні відповідати паспортним даним.

4. Правила участі в Акції
4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:
4.1.1. На спеціальній сторінці Акції на сайті http://yogabook.com.ua обрати та створити
листівку для привітання особи, обраної користучем, вказати привітання та, при бажанні,
надати згоду на відправку друкуваної листівки (вказани поштову адресу отримувача
листівки)
4.1.2. Один користувач мережі Інтернет може обрати, створити та відправити не більше
трьох листівок обраним особам
4.1.3. Ввійти за допомогою свого логіну та паролю до свого облікового запису у
соціальні мережі «Фейсбук»™ або «Вконтакті»™ на спеціальній сторінці Акції на сайті
http://yogabook.com.ua та дозволити сайту використовувати персональні дані свого
облікового запису в межах Акції; Один і той самий користувач, який зареєстрований
через різні соціальні мережі «Фейсбук»™ або «Вконтакті»™ є двома різними
користувачами.
4.1.4. Поділитись новиною (дописом) про участь в Акції з друзями в соціальних мережах
«Фейсбук»™ або «Вконтакті»™.
4.1.5. Визначення Переможця Акції відбувається згідно п.6.1. цих Правил.
4.1.6. Розіграш призу Акції відбудеться «16» січня 2017 року.
4.1.7. Розіграш відбудеться серед усіх Учасників Акції, які надали дозвіл на
відправлення листівки адресатам, яких обрали користувачі на сайті
http://yogabook.com.ua, піділились новиною про про участь в Акції з друзями в
соціальних мережах «Фейсбук»™ або «Вконтакті»™ та пройшли модерацію;
4.2. У коментарях до новини про участь в Акції з друзями в соціальних мережах «Фейсбук»™
або «Вконтакті»™ забороняється розповсюдження інформації, що містять заклики до
зміни конституційного ладу насильницьким шляхом; пропаганди війни, насилля,
жорстокості, расової, національної, етнічної, релігійної, гендерної ворожнечі або
ненависті; пропаганду ненависті і насилля по відношенню до груп людей на основі їхніх
обмежених фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації; порнографію;
підбурювання до вчинення злочинів. У разі виявлення порушення даного пункту
Правил певним Учасником його буде дискваліфіковано без можливості поновлення.
4.3. Учасники Акції зобов'язуються свідомо не чинити не завдавати незручностей та не
чинити перешкод іншим Учасникам Акції, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів
правомірність участі Учасника в Акції.
4.4. Надання Учасником недостовірних / некоректних даних, наданих для участі в Акції, в
тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права
на подальшу участь в Акції та звільняє Замовника / Організатора від будь-яких
зобов'язань перед таким Учасником.

4.5. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих),
фальсифікації результатів Акції або спробі незаконного отримання Призів з
використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням
Замовника / Організатора дискваліфікується та не бере подальшої участі в Акції. Якщо
при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство
України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
4.6. У разі виявлення Організатором / Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої
особи / Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил,
Організатор / Замовник має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції, та /
або прийняти рішення щодо автоматичного блокування IP-адреси відповідного
Учасника, на власний розсуд. Заблокований обліковий запис може бути поновлений
виключно за особистим обґрунтованим поясненням Організатору / Замовнику Акції
такого порушення цих Правил Учасником Акції. Організатор / Замовник залишає за
собою право визначати, які саме дії є протиправними та які пояснення є
обґрунтованими.
4.7. Учасник, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на
подальшу участь в Акції.
5. Призовий фонд
5.1. Призовий фонд Акції складає 1 (один) ноутбук торгової марки «Lenovo» Yoga Book
Модель, форма, колір смартфона можуть відрізнятися від зображень на рекламних
матеріалах Акції.

5.2. Заміна Призу, у тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. У випадку, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати
Приз особисто, такий Учасник Акції не має права передати / поступитися своїм правом
третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Призу. В такому разі
проводиться додаткове визначення Переможця Акції у порядку, зазначеному в п. 6.8.
даних Правил.
5.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з отриманням Призу, а також
відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Замовник.
5.4. Приз буде вручено Організатором Акції Переможцю Акції впродовж 10 (десяти) робочих
днів після визначення Переможця Акції та отримання всіх необхідних документів від
Переможця вказаних у п. 6.9. цих Правил. Передача Призу здійснюється поштою, або
кур’єрською доставкою, або іншим чином, визначеним Замовником Акції, лише по
території України та за рахунок Замовника. Для отримання Призу Переможець Акції
зобов’язаний у день його отримання підписати наданий акт про вручення Призу та
пред’явити оригінал паспорту або іншого документа, що засвідчує їхню особу.

5.5. Учасники Акції повинні бути готовими надати копії необхідних документів, вказаних у п.
6.9, на вимогу Організатора.
6. Визначення переможця Акції
6.1. Переможець Акції буде визначений серед усіх Учасників шляхом проведення
випадкової вибірки за допомогою системи random.org.
6.2. Ім’я Переможця Акції буде оголошено «16» січня 2017 року на сторінці Акції в мережі
Інтернет за адресою http://yogabook.com.ua
6.3. Учасник Акції може виграти один Приз – ноутбук торгової марки «Lenovo» Yoga Book у
кількості 1 шт.
6.4. Переможець Акції буде визначений серед усіх Учасників шляхом проведення
випадкової вибірки за допомогою системи random.org.
6.5. Якщо під час перевірки даних Учасника виявиться, що він порушив дані Правила або
вручити йому Приз неможливо з причин, що не залежать від Організатора чи
Замовника, Організатор Акції проводить повторне визначення Переможця Акції згідно
з порядком, вказаним в п. 6.8. цих Правил.
6.6. Після оголошення результатів Акції Переможець отримає від Організатора лист шляхом
надсилання особистого повідомлення на обліковий запис Переможця в соціальній
мережі «Фейсбук»™ та / або «Вконтакті»™ з подальшими інструкціями.
6.7. У випадку, якщо впродовж 5 (п’яти) календарних днів Переможець Акції не відповідає
в будь-який спосіб на звернення Організатора Акції з приводу отримання Призу з будьяких причин, не залежних від Організатора Акції та / або з якихось причин не можуть
отримати Приз особисто, такий Переможець Акції втрачаює право на отримання Призу
та не мають права передати / поступитися своїм правом третій особі. В такому разі
вважається, що такий Переможець відмовились від Призу. Будь-яка компенсація
такому Учаснику не передбачається. Організатор Акції проводить повторне визначення
Переможця Акції згідно з порядком, вказаним в п.
6.8. цих Правил.
6.8. Повторне визначення Переможця Акції проводиться наступним чином:
у разі, якщо Переможець відмовився від Призу, то Переможцем Акції стає наступний
Учасник з списку на сайті random.org;
6.9. Для отримання Призу Переможець впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту
підтвердження Переможцем інформування про право на отримання Призу повинен
надати Організатору наступну інформацію та документи:
6.9.1. копію власного паспорту (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й
яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією місця проживання);
6.9.2. копії карток фізичної особи-платника податків про присвоєння індивідуального
ідентифікаційного номера.

7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється за допомогою анонсування
Акції та розміщення Правил Акції на сторінці в мережі Інтернет за адресою
7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та / або доповнені
Замовником/Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та /
або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення
Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для
інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції, якщо інше
не буде визначене окремо.

8. Заключні положення
8.1. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на отримання
безкоштовної інформації та рекламних матеріалів про продукцію торгової марки
«Lenovo», акцій та заходів, пов'язаних з такою продукцією.
8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а
саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони
до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з
умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та /
або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з
Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
8.4.1. обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним
щодо Акції,
8.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником,
Організатором Акції з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному
законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам),
8.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших
матеріалів про Учасника з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч.
його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також
для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні,

і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником чи Організатором Акції та (або)
будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307,
308 Цивільного кодексу України.
8.5. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами
як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист
персональних даних.
8.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання
(несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених
Правилами, в тому числі стосовно Призу.
8.7. У разі, якщо Переможець Акції у формі письмової заяви відмовляється від отримання
Призу з будь-яких причин, не залежних від Організатора чи Замовника Акції, впродовж
5 (п’яти) днів з моменту надіслання йому офіційного повідомлення у вигляді
електронного листа Організатором Акції, такий Учасник Акції втрачає право на
отримання Призу. Будь-яка компенсація, в тому числі грошова, такому Переможцеві не
передбачається. Організатор Акції проводить повторне визначення Переможця Акції
згідно з порядком, вказаним в цих Правилах.
8.8. У випадку неотримання Переможцем Акції Призу протягом строку, зазначеного в п.
5.4. цих Офіційних Правил, з будь-яких причин, що не залежать від Замовника /
Організатора Акції, буде вважатись, що такий Учасник добровільно і самостійно
відмовився від отримання відповідного Призу. Крім випадків, коли доставка Призу, що
здійснюється за допомогою пошти, або кур’єрською доставкою затримується на строк,
який не залежить від Замовника/Організатора Акції, то такий Переможець має право
отримати Приз. Такий Учасник повинен надати підтверджуючі документи, в яких
зазначається причина затримки отримання Призу поштою чи/або кур’єрською
службою.
8.9. У випадку проведення повторного визначення Переможця Акції у формі, зазначеній у
п. 6.8. цих Правил, усі строки отримання Призу анулюються. Відлік строку умов
повідомлення Переможця та отримання Призу розпочинається з дати проведення
повторного визначення Переможця Акції згідно цих Правил.
8.10. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем
всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Призу.
8.11. З моменту передачі Переможцеві Призу зобов’язання Організатора та Замовника за
цими Правилами вважаються виконаними.
8.12. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної
обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства
України.

8.13. Організатор / Замовник не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником
Акції персональних даних. Організатор / Замовник не несуть відповідальність за роботу
поштових служб та інших служб зв’язку.
8.14. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх
зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як: стихійне лихо, пожежа,
повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що
діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та
Замовника Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких
зобов'язань.
8.15. Організатор Акції залишає за собою право:
8.15.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в
шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
8.15.2. за умови погодження з Замовником змінювати умови, строки проведення Акції,
порядок видачі Призу;
8.15.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої
причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було
заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок
дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим
втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з
будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та
Замовника Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення
результатів та / або належне проведення Акції;
8.15.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Призу та
публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних
ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику
Акції.

