
Офіційні правила акції «Явір Таксі»

1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є ФОП Червона Н.В. (сервіс виклику таксі «Явір») (в тексті -
«Організатор»).
1.2. Ці офіційні правила (далі за текстом - Правила) визначають проведення
рекламного заходу під загальною назвою розіграш Iphone 12 (в тексті – «Акція»).
1.3. Дані Правила публікуються в мережі Інтернет за адресою:
https://www.facebook.com/taxiyavir
1.4. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах.
Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
1.5. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та
нагородження переможців, Організатор має право залучати третіх осіб.

2. Період і місце проведення Акції
2.1. Учасникам необхідно виконати всі умови Правил в період з «03» травня 2021 року
по «10» липня 2021 року до 23:59 у мережі Інтернет на офіційній сторінці Facebook
Організатора.
2.2. Результати Акції оголошуються «12» липня 2021 року на сцені в м. Новояворівськ
під час проведення галаконцерту фестивалю «Молода Галичина».
2.3. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та
належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну
беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.

3. Загальні умови участі в Акції
3.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи віком від 18 (вісімнадцяти) років, які
проживають на території Новояворівської територіальної громади, згодні з Правилами,
та належним чином виконали умови цих Правил (в тексті - Учасники).
3.2. Акція діє на території Новояворівської територіальної громади.
3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
3.3.1. Працівники Організатора Акції, особи, що залучені до підготовки та/або
проведення Акції, а також їхні члени сім’ї (чоловік/дружина, брат/сестра, діти, батьки).
3.3.2. Обмежено дієздатні та/або недієздатні особи.
3.3.3. Особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.

4. Правила участі в Акції
4.1. Замовити таксі мінімум 5 разів через ДОДАТОК сервісу виклику таксі Явір в період
з 03.05.2021 р. по 10.07.2021 р.
Android - https://bit.ly/30dLjz1
IOS - https://apple.co/3kNVmUM
4.2. Підписатися на офіційну сторінку Facebook сервісу виклику таксі Явір
https://www.facebook.com/taxiyavir

5. Призовий фонд
5.1. Призовий фонд Акції (в тексті – «Приз») складає: Iphone 64 gb; 100 подарункових
карток на 1 безкоштовну поїздку в межах міста.

https://www.facebook.com/taxiyavir
https://www.facebook.com/taxiyavir


5.2. Заміна Призу, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. У випадку, якщо Переможець Акції з будь-яких 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 в Призу.
5.3. Зовнішній вигляд Призу, зображеного в рекламних матеріалах, може дещо
відрізнятися від зовнішнього вигляду Призу, що буде вручений Учасникам.

6. Визначення переможця Акції та умови отримання Призу
6.1. Переможцем Акції буде визначено 1 (одного) Учасника, який виконав всі умови
Правил, і якого буде обрано методом випадкового жеребкування на сцені в м.
Новояворівськ під час проведення галаконцерту фестивалю «Молода Галичина».
Проведення вибірки та визначення Учасника, якому надається право на отримання
Призу (в тексті – «Переможець»), проводиться представником Організатора «12» липня
2021 року на сцені в м. Новояворівськ та у прямому ефірі на офіційній сторінці
Facebook Організатора.
6.2. З метою передачі Переможцеві Призу, Організатор протягом 2 (двох) календарних
днів з дня оголошення результатів Акції у зв’язується із переможцем за допомогою
мобільного зв’язку або сервіса обміну повідомленнями соціальної мережі Facebook.
6.3. У випадку, якщо Переможець не відповідає в будь-який спосіб на звернення
Організатора Акції з приводу отримання Призу з будь-яких причин, не залежних від
Організатора Акції та / або з будь-яких причин не може отримати Призу особисто, такий
переможець Акції втрачає право на отримання Призу та не має права передати/
поступитися своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від
Призу. Будь-яка компенсація такому Учаснику не передбачається.
6.4. Для отримання Призу, Переможець Акції протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з
моменту, визначеного в п. 6.2 Правил, повинен надати Організатору наступну
інформацію та документи: копії власного паспорту (сторінку з фотографією, сторінку з
даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою),
копії картки фізичної особи – платника податків про присвоєння індивідуального
ідентифікаційного номера.
6.5. Приз буде передано переможцю впродовж 10 (десяти) робочих днів після
оголошення результатів Акції. Передача Призу здійснюється доставкою визначеною
Організатором Акції, лише по території України за винятком територій, на яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та за рахунок
Організатора.
6.6. Передача Призу оформлюється між Організатором та переможцем Акції шляхом
підписання Акту приймання-передачі за погодженою ціною 1 (одна) грн. Отримання
Призу переможцем Акції фіксується фото- та відеозйомкою.

7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
7.1. Інформування про умови Акції здійснюється за допомогою розміщення Правил на
Веб-сторінці та на на офіційній сторінці Facebook Організатора.
7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором
протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та
умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором 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-сторінці та на офіційній сторінці Facebook Організатора.



8. Заключні положення
8.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та
висловлює:
8.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку та використання своїх персональних
даних, наданих у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, що не суперечить
законодавству України.
8.1.2. Шляхом участі в Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у
цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити
висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та
Закону України «Про захист персональних даних».
8.1.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час
проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції належать Організатору. Організатор
вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені
цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. У разі, якщо переможець Акції у формі письмової заяви відмовляється від
отримання Призу з будь-яких причин, не залежних від Організатора, впродовж 5 (п’яти)
днів з моменту надсилання йому офіційного повідомлення у вигляді електронного
листа Організатором, такий Учасник Акції втрачає право на отримання Призу. Будь-яка
компенсація, в тому числі грошова, такому переможцеві не передбачається.
8.6. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання
переможцем всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Призу.
8.7. З моменту передачі переможцеві Призу зобов’язання Організатора за цими
Правилами вважаються виконаними.
8.8. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції
персональних даних. Організатор не несе відповідальність за роботу поштових служб
та інших служб зв’язку.
8.9. Організатор Акції не несе 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 Акції обставин, якщо
ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
8.10. Організатор Акції залишає за собою право:
8.10.1. Припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в
шахрайських діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції.



8.10.2. 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 та будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора
Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та /
або належне проведення Акції.
8.10.3. Проводити фото- та відеозйомку отримання переможцем Акції Призу та
публікувати зазначені матеріали на Веб-сайті та будь-яких інших публічних ресурсах чи
засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.
8.11. Інформацію про Правила можна отримати за телефоном Гарячої лінії: 0986463641


