
Правила конкурсу «Дарунок до фільму» 

 

1. Організатор конкурсу. 

1.1. Організатором та виконавцем конкурсу є Акціонерне товариство «Кредобанк» (далі по тексту - 

«Організатор»). 

1.2. Мета проведення конкурсу - популяризація послуг Організатора, яка надаються під торговою 

маркою «Кредобанк». 

2. Учасники, територія проведення конкурсу, термін проведення конкурсу. 

2.1. Взяти участь у конкурсі мають право громадяни України, які досягли 18 річного віку, на момент 

проведення конкурсу, які проживають в Україні, зареєстровані в соціальній мережі Facebook, які 

приєдналися до спільноти «Кіно в парку з KredoBank» (вступивши в нього або натиснувши «мені 

подобається» на сторінці ) - (далі «Учасники»). 

2.2. Учасниками конкурсу не можуть бути співробітники Організатора, а також особи, які не виконали 

умови конкурсу. 

2.3. Конкурс проводиться на всій території України. 

2.4. Конкурс проводиться кожного тижня починаючи з 17 липня 2021 року. 

2.5. Період проведення конкурсу: початок - з 17 липня 2021 року, завершення - Організатор конкурсу 

залишає за собою право в будь-який час завершити конкурс, повідомивши про це на сторінці 

@kino.v.parku.z.KredoBank не пізніше ніж за 1 день до публікації поста із стартом голосування. 

3. Порядок проведення конкурсу. 

3.1. Участь в конкурсі означає повну згоду Учасника конкурсу з усіма умовами цього конкурсу. 

3.2. Для участі у конкурсі необхідно: 

3.3. Стати (або вже бути) учасником спільноти «Кіно в парку з KredoBank». Для того, щоб стати 

Учасником необхідно натиснути «Вподобати» сторінку «Кіно в парку з KredoBank», тим самим 

погодитися на отримання повідомлень, публікованих в співтоваристві. 

3.4. Кожного понеділка на сторінці https://www.facebook.com/kino.v.parku.z.KredoBank у мережі 

Фейсбук публікується пост з вибором фільму для перегляду. В період з моменту публікації 

конкурсного поста до першого четверга (включно), потрібно перейти за посиланням, вказаним у 

пості, проголосувати за фільм та вказати у формі голосування у відповідному полі прізвище, ім’я, 

по батькові.  

3.5. Розіграш проводитиметься серед учасників, які проголосували за фільм, який набрав набільше 

голосів у період, вказаний у п. 3.4 

4. Особливості визначення переможця. 

4.1. Один Учасник може перемогти тільки один раз за весь період проведення конкурсу. 

4.2. Визначення переможця відбувається шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою 

сервісу генератора випадкових чисел random.org. Визначається фільм, який набрав найбільше 

голосів під час голосування і тоді серед учасників, які проголосували за цей фільм та які виконали 

умови конкурсу, описані в п. 3, за допомогою сервісу random.org випадковим чином формується 

список. Перший номер в цьому списку вважається переможцем конкурсу. 

4.3. Оголошення Переможця відбувається кожного тижня в першу неділю після оголошення конкурсу 

в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького за адресою м. Львів, вул. 

Болгарська, 4, за 5 хвилин до перегляду фільму. Уповноважений представник від Організатора, на 

екрані показує список, сформований за допомогою сервісу random.org, і оголошує переможця. 

Якщо першого номера в списку немає серед учасників на момент оголошення, то він втрачає статус 

Переможця конкурсу, а переможцем конкурсу вважається наступний номер в списку. Оголошення 

переможця відбувається у присутності всієї відкритої аудиторії. 

4.4. На момент вручення дарунку, переможець конкурсу повинен мати із собою документ, що посвідчує 

дійсність особи (паспорт, водійські права, студентський квиток і т. п.) 
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4.5. У разі відсутності у Переможця конкурсу можливості/бажання отримати дарунок конкурсу з 

причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю конкурсу жодних 

компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з цим.  

4.6. Метод визначення Переможця визначається на розсуд Організатора конкурсу. 

4.7. Організатор має право змінити дату та місце визначення переможця, повідомивши це на сторінці у 

Фейсбуку @kino.v.parku.z.KredoBank. 

5. Дарунок. 

5.1. Дарунками конкурсу є: сувенірна продукція банку. Вартість одного дарунку не перевищує 700 грн. 

6. Інші умови. 

6.1. Дарунок може бути отриманий Учасником тільки відповідно і на умовах цих Правил. 

6.2. Дарунок вручається Організатором конкурсу. 

6.3. Дарунок обміну та поверненню не підлягає. Організатор не несе відповідальності за використання 

Учасником Дарунку, після одержання його Учасником. 

6.4. Грошовий еквівалент Дарунку не видається. 

6.5. Всі результати конкурсу остаточні і оскарженню не підлягають. 

6.6. Процедура визначення одержувачів Дарунку не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику 

грою, і не переслідує мети отримання прибутку. 

6.7. Для організації та проведення конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом конкурсу 

Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. 

6.8. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення 

Організатором на сторінці спільноти «Кіно в парку з KredoBank». 

6.9. Організатор конкурсу залишає за собою право змінювати ці Правила, Дарунок конкурсу, або 

включити в конкурс інші дарунки, не передбачені цими Правилами.  

6.10. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Дарунку, вказаного на рекламних матеріалах конкурсу, може 

відрізнятися від зовнішнього вигляду (колір, розмір) Дарунку конкурсу, який можуть отримати 

Учасники конкурсу. 

6.11. Беручи участь у конкурсі, Учасники тим самим дають свою згоду на те, що їх персональні дані 

можуть надалі бути внесені в базу даних і використані Організатором та уповноваженими ними 

особами без будь-яких часових обмежень - у тому числі з рекламною / маркетинговою метою та / 

або будь-якими іншими методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі 

шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, 

фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною /маркетинговою метою, в тому 

числі право публікації (в тому числі його імені, прізвища, місця проживання і фотографії) в засобах 

масової інформації та будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами 

масової інформації у випадку отримання дарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень 

(в т.ч . рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та / або 

уповноваженими ними особами. 

6.12.  Оподаткування дарунку здійснюється Організатором  згідно чинного законодавства України. 

Організатор може вимагати копії сторінок паспорту громадянина України, копію 

ідентифікаційного коду, для перевірки відповідності особистості Учасника цим Правилам при 

врученні дарунка. 

6.13.  Беручи участь у конкурсі, Учасники повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються 

їх виконувати. Порушення Учасником цих правил або відмова Учасника від виконання цих Правил 

(в тому числі неподання необхідних документів для оподаткування дарунків) автоматично 

позбавляє його права на отримання Дарунку. 
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