
УМОВИ РОЗІГРАШУ

10.07.2021

1. Дані Умови розіграшу (далі «Умови») регулюють умови проведення

Розіграшу (далі – «Розіграш»), організатор якого є ТОВ “Школа ефективного

управління УКУ” (далі – «Організатор»).

2. Під час участі у цьому Розіграші, Ваші права та обов’язки щодо Розіграшу

визначаються цими Умовами.

3. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з

даними Правилами.

4. МІСЦЕ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

4.1. Розіграш проводиться на території України (за винятком непідконтрольних

уряду України територій) з 15 липня 2021 року по 20 серпня 2021 року. Період

проведення Розіграшу може бути змінено Організатором за його власним

рішенням.

4.2. Результати Розіграшу публікуються в соціальних мережах Facebook

(www.facebook.com/botovirus) та на веб-сайті (www.botovirus.com.ua) в день

визначення Переможців Розіграшу.

5. УЧАСНИКИ РОЗІГРАШУ

 5.1. Брати участь в Розіграші мають право дієздатні громадяни України

(фізичні особи), що дотрималися даних Умов (далі «Учасники»).

 4.2. Не можуть брати участь в Розіграші співробітники Організатора та ФОП

Колісник О.В., а також члени їхніх сімей.

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД РОЗІГРАШУ

5.1. В результаті проведення Розіграшу, учасники відповідно до цих Умов

можуть отримати лише один приз (далі – «Призи»):

 5.1.1. Заохочувальний приз – набір (загальна кількість 100 шт.), що складається

з:

- захисної маски;

- антисептичний засіб для рук, об’ємом 50 мл;

- екосумка;

- стікерпак.

 5.1.2.  УФ-стерилізатор для аксесуарів (загальна кількість 10 шт.)

 5.1.3. Трекер активності (загальна кількість 10 шт.)
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 5.1.4. Електросамокат (загальна кількість 3 шт.)

5.2.  Призи, їх складові та умови отримання не можуть бути змінені за

бажанням Учасників, що мають право на отримання таких Призів.

 5.3. Організатор залишає за собою право змінити будь-які умови Розіграшу, в

тому числі зміст, опис та передбачені ним строки отримання Призів.

 5.4.  Заміна Призів грошовим еквівалентом не допускається.

 5.5. Організатор не несе жодної відповідальності за подальше використання

Призів після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися або

отримати Призи з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх
використання.

 5.6. Погоджуючись на участь у Розіграші, Учасники розуміють та погоджуються

з тим, що отримання ними призів та нагород може бути підставою для

виникнення зобов’язань зі сплати податків на доходи фізичних осіб, або інших

аналогічних податків, застосованих у країні, резидентом якої є Учасник.

Учасник розуміє та погоджується з тим, що такі податки можуть бути сплачені

від його імені особою, що безпосередньо надає приз, а в іншому випадку

Учасник зобов’язаний зробити це самостійно, дотримуючись законодавства

країни, резидентом якої він є.

 
6. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

6.1. Розіграш проводиться на підставі цих Умов.

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ

7.1. Протягом строку проведення Розіграшу, Учасник може відкрити діалог за

відповідними посиланнями, наведеними нижче (далі – «Месенджером»):

https://www.messenger.com/t/botovirus.

 7.2. У зазначених діалогах Месенджеру спілкування Учасника відбуватиметься

з комп’ютерною програмою, створеною для симулювання спілкування з

людиною (далі «Чат-бот»), майнові права інтелектуальної власності на яку

належать Організатору.

 7.3. На початку спілкування з Чат-ботом, Учасник має можливість обрати

українську або російську мову спілкування, шляхом надання відповіді на

відповідне запитання.

 7.4. Спілкування з Чат-ботом в діалогах Месенджеру дозволяється лише з

використанням власних облікових записів Учасника (Аккаунт учасника).
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 7.5. Один Учасник може використовувати лише один Аккаунт Учасника в

Facebook для спілкування з Чат-ботом.

 7.6.  Один Учасник має право розпочати надання відповідей тільки один раз.

 7.7. В будь-який момент Учасник може продовжити спілкування з Чат-ботом з

іншого технічного засобу, у разі використання того самого Аккаунту Учасника,

в якому таке спілкування було розпочато.

 7.8. Протягом строку проведення Розіграшу, зазначеного в п. 4.1. Учасник має

почати спілкування з Чат-ботом та закінчити надання відповідей до закінчення

цього строку.

 7.9. Загальна кількість запитань – 188 шт. (не враховуючи організаційні

запитання, що виходять за межі тематики, зазначеної в п. 7.8.)

 7.10. На кожне запитання Учаснику буде надаватися декілька варіантів

відповідей, з яких він має обрати одну.

 7.11.  Для кожного запитання є лише одна вірна відповідь.

 7.12. На деякі з питань, з наукової точки зору вірна відповідь може бути ще не

визначеною, тому Організатор самостійно визначає, яка з відповідей на таке

запитання є вірною.

 7.13. Для того, щоб потрапити до кола Учасників, серед яких будуть

визначатися Учасники, що мають право на отримання призів, Учасники, що

відповіли на 188 тематичних запитань, повинні авторизуватися, шляхом

надання відповіді на відповідне запитання Чат-бота, власних імені та прізвища

(відповідно до паспорта громадянина України).

8. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ

 8.1. У строк з 16 серпня по 20 серпня 2021 року Організатор визначить тих

Учасників, які матимуть право на отримання Призів.

 8.2. Кожен рівень подарунків має свою визначену механіку гри.

 8.2.1.Щоб взяти участь в розіграші подарунків першого рівня (5.1.1.) Учасник

має дати 20 правильних відповідей на питання від чат-боту і поділитись

результатом на своїй сторінці в Facebook. Розіграш відбудеться за допомогою

сервісу random.org.

 8.2.2. Щоб взяти участь в розіграші подарунків другого рівня (5.1.2.), Учасник

має пройти всю гру та відповісти на останнє питання чат-бота у фіналі.

Розіграш відбудеться за допомогою сервісу random.org.
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8.2.3. Подарунки третього рівня (5.1.3.) отримають учасники, що наберуть

найбільшу кількість балів. Якщо кількість учасників, що наберуть однакову

найбільшу кількість балів, буде перевищувати 3 людини, то серед них буде

проводитися розіграш за допомогою сервісу random.org.

 8.3. У випадку, якщо Переможець відмовиться або не зможе отримати

подарунки з будь-яких власних причин, приз буде розіграно повторно.

 8.5. Організатор має право на власний розсуд позбавити будь-кого з Учасників

Розіграшу права на отримання призу, в разі виникнення сумнівів у сумлінному

виконанні таким Учасником цих Правил або встановлення факту умисного

порушення Учасником цих Правил, а саме виявлення у діях Учасника ознак

зловживань чи шахрайства.

 8.6. Кожному Учаснику, який відповідно до зазначених результатів, має право

на отримання Призів, додатково повідомляється про це у приватному

повідомлені у Messenger від представника Організатора. Такі повідомлення

будуть надіслані в період з 16 по 20 серпня 2021 р.

9. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. У цілях виконання умов Закону України “Про захист персональних даних”

(надалі – “Закон) Учасниками повідомляється:

 9.1.1. володільцем персональних даних Учасників Розіграшу є Організатор;

 9.1.2. персональні дані Учасників Розіграшу обробляються з метою

забезпечення участі у Розіграші;

 9.1.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.1.2. цих Умов,

обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, дані акаунту

Facebook;

 9.1.4. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання,

накопичення, зберігання, знеособлення, знищення персональних даних;

 9.1.5. учасники Розіграшу можуть відкликати згоду на обробку своїх
персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий
запит на адресу, яка вказана в цих Умовах, але при цьому вони втратять право

на участь в Розіграші;

 9.1.6. Учасники Розіграшу володіють усіма правами, передбаченими статтею 8

Закону України Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI.

 9.2. Беручи участь у Розіграші, кожен Учасник тим самим дає згоду

Організатору на обробку його персональних даних в обсязі й на умовах, які

вказані в п. 9.1. цих Умов.
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10. ІНШІ УМОВИ

 10.1. Участь в Розіграші автоматично означає факт ознайомлення та повну й
безумовну згоду Учасника з даними Умовами. Порушення Учасником цих Умов

або відмова Учасника від належного виконання будь-яких положень цих Умов

вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші та отримання Призу, при

цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої
компенсації.

 10.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих

Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими

Умовами, остаточне рішення приймає Організатор. При цьому рішення

Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

 10.3. Oрганізатор не несе відповідальності за неотримання Учасником, що має

право на отримання Призу, такого Призу з причин, незалежних від

Організатора.

 10.4. У разі відмови Учасником, що має право на отримання Призу, від

отримання Призу, означатиме, що будь-які претензії такого Учасника з цього

приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.

 10.5.  Організатор не несе відповідальності за:

 10.5.1. неотримання Учасником, що має право на отримання Призу, такого

Призу з вини самого Учасника;

 10.5.2. за відмову Учасника, що має право на отримання Призу, від одержання

Призу;

 10.5.3.  інші обставини, які не залежать від Організатора.

 10.6. Під час проведення Розіграшу чи після його закінчення, Організатор не

зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати

пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов

проведення Розіграшу, визначення Учасника, що має право на отримання

Призу, чи будь-яких інших подібних питань щодо Розіграшу.

10.7. Організатор має право вносити зміни до цих Умов шляхом розміщення

нової редакції Умов на веб-сайті www.botovirus.com.ua.
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