ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
«День народження навпаки»
1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення Конкурсу «День
народження навпаки»
(надалі – Офіційні умови), мають такі значення:
Організатор – ПТ «Донкредит» (ТМ «Ломбард Благо»), місцезнаходження: 01135, м. Київ,
вул. Жилянська, 101. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Серія ЛД №98 від
10.09.2004.
Офіційна сторінка - офіційна сторінка
«Фейсбук» https://www.facebook.com/blago.ua/

Організатора

у

соціальній

мережі

Підписник – повнолітній громадянин України, який вподобав Офіційну сторінку
Організатора.
Конкурс – конкурс «День народження навпаки», що проводиться серед Підписників
Офіційної сторінки Організатора та складається з 4 етапів.
Етап конкурсу – тиждень, протягом якого розігрується приз із однієї категорії.
Публікація (пост) – публікація на Офіційній сторінці Організатора з описом умов
Конкурсу або певного його етапу.
Учасник – будь-який Підписник Офіційної сторінки Організатора, котрий виконав умови
Конкурсу і вказав правильну відповідь
Переможець – Учасник, обраний за допомогою сервісу random.org, у кожному з етапів
Призовий фонд – по одній одиниці товару з кожної категорії: «електроніка», «дрібна
побутова техніка», «електроінструмент», «спорт і туризм» (всього – 4 одиниці товару).
2. Мета Конкурсу:
2.1 Метою проведення Конкурсу є збільшення популярності кредитних продуктів
Організатора серед Фейсбук-спільноти.
3. Територія та терміни проведення Конкурсу.
3.1 Конкурс проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих
територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція.
3.2 Конкурс проводиться на Офіційній сторінці Організатора.
3.3 Конкурс триває в період з 16 липня до 12 серпня 2018 року включно.
4. Загальні умови Конкурсу.
4.1 Можливість виграти та отримати приз (техніку або спортивно-туристичне обладнання)
діє для Підписників, які поділилися Публікацією з тим етапом конкурсу, у якому беруть
участь, розмістили під Публікацією коментар з правильною відповіддю на запитання
конкурсу «Що із зображених предметів найчастіше закладають до ломбарду?», в період
проведення цього етапу.
4.2 Від одного Підписника приймається лише одна відповідь у кожному етапі. Підписник,
котрий залишив більше однієї відповіді в одному етапі, автоматично дискваліфікується.
4.3. Переможців Конкурсу визначають за допомогою ресурсу random.org (не пізніше, ніж
31 серпня 2018 року).

4.4. Вручення призів буде здійснено протягом місяця (до 30 вересня 2018 року) з моменту
оголошення Переможців.
4.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі
в Конкурсі.
4.6. Офіційні умови Конкурсу розміщені на офіційному сайті Організатора: www.blago.ua
4.7. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Конкурсу,
замінити призи на аналогічні за вартістю, про що завчасно (за 3 робочі дні) зобов’язується
повідомити шляхом розміщення відповідної інформації на Oфіційній сторінці
Організатора у «Фейсбук». Учасники Конкурсу приймають на себе обов’язок самостійно
відстежувати наявність такого повідомлення на вказаній Офіційній сторінці.
4.8. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу, будуть
розповсюджуватися на всіх Учасників.
5. Беручи участь у Конкурсі, Учасники надають тим самим свою згоду на публічне
розкриття Організатором особистої інформації про Учасників у будь-якій формі й будьякий спосіб на розсуд Організатора.
5.1. При виникненні ситуації, в результаті якої можлива неоднозначна трактовка цих Умов,
а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані цими
Умовами, рішення щодо їх розуміння приймає Організатор. Рішення Організатора є
остаточним і перегляду не підлягає.
5.2. Організатор не оплачує витрати Учасників на отримання призів, в тому числі, затрати
на дорогу до місця отримання призу та інші витрати, пов'язані з отриманням призу.

