Офіційні правила конкурсу
«Твори різдвяну дивокаву 2021»
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Ці Офіційні правила конкурсу (далі – Правила) визначають порядок проведення та умови
участі в конкурсі «Твори різдвяну дивокаву 2021» (далі – Конкурс).
1.2.Беручи участь в Конкурсі, 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.
1.3.Терміни та скорочення:
-Гаманець ПРАЙД (гаманець) – система обліку, що зберігає інформацію про оплачене
пальне, товари та послуги, які можна придбати на АЗК «WOG»;
-Законний представник – батьки/усиновлювачі/опікуни/прийомні батьки /батьки-вихователі
Учасника;
-картка ПРАЙД – пластикова картка з магнітною смужкою або електронна картка, яка не має
фізичного носія та дає можливість накопичувати бонуси за придбання пального, товарів і
послуг на АЗС «WOG» та використовувати бонуси для отримання винагород;
-Організатор – це ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (мережа АЗС, що працює під ТМ «WOG»
в Україні);
-Програма лояльності ПРАЙД – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини
між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої є можливість накопичувати
бонуси та отримувати винагороди;
-ТМ – торгова марка;
-Учасник – це фізична особа віком до 16 років, яка бере участь в Конкурсі «Твори різдвяну
дивокаву 2021», згідно умов, що встановлює Організатор.
1.4.Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Конкурсу в односторонньому
порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Конкурсу. Усі
зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на офіційному сайті
Організатора http://wog.ua. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.5.Учасникам Конкурсу та Законним представникам рекомендується перевіряти умови
Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Конкурсу після внесення
змін або доповнень до Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами
або доповненнями.
2.ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ
Організатором Конкурсу виступає ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ». Код ЄДРПОУ
42663493, адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ
3.1.Учасниками Конкурсу є фізичні особи віком до 16 років, які виконали умови Конкурсу,
передбачені цими Правилами.
3.2.В Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення
Конкурсу не виповнилось 16 років, що постійно проживають на території України.
3.3.В Конкурсі беруть участь лише Учасники, які завантажили свій малюнок на новорічноріздвяну тему на веб-сторінку dyvokava.wog.ua, або до соціальної мережі Instagram (далі –
Instagram) з хештегом #різдвянадивокава2021.
3.4.Участь в Конкурсі обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
3.5.Для участі в Конкурсі Учасники та їх Законні представники повинні в повній мірі
виконати умови цих Правил.
3.6.Період проведення Конкурсу: з 00:00:00 01.09.2021 до 23:59:59 21.09.2021. Це період,
протягом якого можна стати Учасником Конкурсу.
4.УМОВИ УЧАСТІ ТА ЗАОХОЧЕННЯ КОНКУРСУ
4.1.Винагородою участі в Конкурсі є додаткові та головні заохочення.
4.2.В Конкурсі беруть участь особи, які у період з 01.09.2021 до 21.09.2021 виконають умови
участі:
4.2.1.Учасник має намалювати малюнок на новорічну-різдвяну тему (надалі іменований як
«Малюнок»).
4.2.2.Учасник або його Законний представник має сфотографувати або зробити скан-копію
Малюнка.
4.2.3.Учасник або його Законний представник має завантажити Малюнок на вебсторінку dyvokava.wog.ua, або до Instagram з хештегом #різдвянадивокава2021. Малюнки
з Instagram будуть автоматично завантажуватися на веб-сторінку dyvokava.wog.ua. Всі
Малюнки проходять модерацію адміністратором сайту, тому можуть бути опубліковані не
одразу після їх завантаження.
4.2.4.При завантаженні Малюнка на веб-сторінку має бути зазначено ім’я та вік Учасника,
місто, контактний номер телефону Законного представника (Контактна особа). При
завантаженні Малюнка в Instagram окрім хештегу #різдвянадивокава2021 у дописі
зазначається ім’я та вік автора Малюнку, а також місто.
4.3.В Конкурсі може брати участь лише один Малюнок від одного Учасника.
4.4.Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за умови, якщо:
-Малюнок Учасника поданий пізніше строку проведення Конкурсу, визначеного цими
Правилами;

-порушено умови участі у Конкурсі;
-встановлено факти порушення авторських прав на Малюнок.
-порушена процедура голосування.
4.5.2.Додаткове заохочення нараховується кожному Законному представнику Учасника, що у
повному обсязі виконав умови Конкурсу та зареєстрований у програмі лояльності ПРАЙД за
номером телефону.
4.6.Додаткове заохочення автоматично зараховується на картку ПРАЙД, до якої прив’язано
номер телефону Законного представника.
Примітка: Картку Учасника Програми ПРАЙД можна безкоштовно отримати на АЗС
«WOG», придбавши пальне або інші товари, згідно Офіційних правил Програми
ПРАЙД: www.wog.ua, або завантажити мобільний додаток WOG PRIDE та зареєструватись в
ньому.
4.7.Для того, щоб скористатися додатковим заохоченням, необхідно звернутися до оператора
АЗС, надати картку ПРАЙД та повідомити, який напій, потрібно списати з гаманця ПРАЙД.
Для того, щоб розплатитися за напій з гаманця ПРАЙД необхідно встановити на картку пінкод.
4.8.Заміна винагороди та/або заохочень грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які
інші види матеріальної компенсації не допускається.
4.9.Організатор не відшкодовує переможцю Конкурсу та його Законним представникам
вартість проїзду до Місця, де буде відбуватися нагородження, попередньо погоджене з
Учасником та його Законними представниками, а також будь-які інші витрати, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням головних заохочень.
4.10.Головні заохочення Конкурсу за 1-3 місце:
-публікація Малюнку Учасника на стаканчиках WOGCAFÉ;
-сімейний вікенд (3 дні, 2 ночі, кількість осіб – до 4-х) у Діагностичному лікувальнореабілітаційному курортному комплексі «Rixos-Prykarpattya». Скористатися заохоченням
можна в період до 01 грудня 2022 року.
Кількість головних заохочень – 3 шт.
4.11.Переможцями Конкурсу вважаються ті Учасники, Малюнки яких зібрали найбільшу
кількість голосів на веб-сторінці dyvokava.wog.ua.
4.12.Голосування та оголошення переможців:
4.12.1.Голосування відбуватиметься на веб-сторінці dyvokava.wog.ua, і триватиме в період з
00:00:00 22.09.2021 до 23:59:00 24.09.2021 року. Проголосувати може кожен охочий.
4.12.2.Обмеження на голосування: не більше 10 голосів за один Малюнок з однієї IP-адреси.
При використанні систем накрутки голосів, малюнок може бути заблокований в
автоматичному режимі.

4.12.3.Переможців буде оголошено 27.09.2021 року на сайті Організатора в розділі
«Новини», а також на офіційних сторінках Організатора у Facebook та Instagram.
4.13.Учасники розіграшу будуть повідомленні про виграш засобами телефонного зв’язку за
наявними контактними даними у період з 15:30 27.09.2021 до 17:30 28.09.2021.
4.14.Для підтвердження свого права на отримання виграшу Законний представник Учасника
повинен не пізніше 10:00 01.10.2021 надіслати в електронному листі на адресу
tetiana.furtat@wog.ua такі дані:
-копію свідоцтва про народження Учасника;
-копію чинного паспорта громадянина України або інші документи, що підтверджують
статус Законного представника Учасника;
-копію довідки Законного представника про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків.
4.15.Для підтвердження свого права на отримання виграшу Законний представник
Учасника/Учасник повинен не пізніше 10:00 01.10.2021 надіслати оригінал свого Малюнку
за адресою: м Київ, вул. Спортивна площа 1, БЦ Gulliver, компанія WOG, з позначкою
«Конкурс «Твори різдвяну дивокаву»».
5.ІНФОРМАЦІЯ/ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ/ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
5.1.Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник та його Законний представник тим самим
підтверджує, надає та висловлює свою згоду на:
5.1.1.Обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення Конкурсу згідно з
цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового
законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів
рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в
базу персональних даних, власником такої бази є Організатор Конкурсу.
5.1.2.Безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі у Конкурсу
інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його імені,
прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом
публікації/розповсюдження/ сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання
інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності
Організатора, повідомлень тощо на номер мобільного телефону/адресу, вказану Законним
представником Учасника для отримання заохочення Конкурсу, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором. Законний представник Учасника має право в будьякий момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про
наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
5.1.3.Використання персональних даних Учасників та Законних
Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України.

представників

5.2.Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час
проведення Конкурсу або у зв’язку із проведенням Конкурсу, належать Організатору.
Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що
передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України.
5.3.Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації,
отриманої від Учасника Конкурсу або його Законного представника, він буде дотримуватися
всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також
застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише
тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним
законодавством України.
6.ОБМЕЖЕННЯ
6.1.Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
6.2.Організатор не несе відповідальність щодо подальшого використання наданих
винагород/заохочень після їх одержання або за неспроможність Учасників скористатись
ними не з вини Організатора.
6.3.Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з
Учасниками та їх Законними представниками.
6.4.Усі результати Конкурсу та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що
не підлягають оскарженню.
7.ІНШІ УМОВИ
7.1.Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а
саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Конкурсу всі Учасники Конкурсу та їх Законні
представники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2.Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова
Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання
Заохочень. В такому випадку такий Учасник не має права на одержання від Організатора
Конкурсу будь-якої компенсації.
7.3.Організатор не несе зобов’язання щодо відшкодування будь-яких витрат Учасника
Конкурсу, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в
Конкурсі.
7.4.У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення
таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не
підлягає.
7.5.Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Конкурсу і прав на отримання заохочення. Організатор Конкурсу не бере на
себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.6.Процедура визначення отримувачів заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на
ризику, грою і не має мети отримання прибутку.
7.7. Інформацію про умови Конкурсу можна отримати на сайті http://wog.ua.

