
 

Офіційні правила Акції 

«Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів Дмитра Борисова» 

 (далі – Правила) 

 

Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 01030, 

Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, оф. 404А (далі – Замовник). 

Організатором Акції є ФОП Борисова Олена Олександрівна, що діє на підставі Виписки з єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 334 000 0000 008881 від 15.02.2019 року (далі – 

Організатор). 

 

1. Основні положення Акції 

1.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи – громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без 

громадянства, котрим на момент участі в Акції, виповнилося 18 (вісімнадцять) років та які є держателями будь-яких 

карток міжнародної платіжної системи Mastercard®, емітовані банками, що здійснюють свою діяльність на території 

України (далі — «Картка» та «Учасник» відповідно). 

1.2. Період проведення Акції: з 01.03.2021 по 31.03.2022 року включно (далі – «Період Акції).  

1.3. Акція проводиться згідно з Адресною Програмою, вказаною у Додатку № 1 до цих Правил (далі – «Місце 

проведення Акції»). 

 

2. Умови участі в Акції  

2.1. Для участі в Акції необхідно: 

2.1.1. Протягом Періоду Акції встановити на власний смартфон мобільний додаток GastroFamily та створити власний 

обліковий запис в ньому. 

2.1.2. Протягом Періоду Акції здійснити замовлення на будь-яку суму в Місці проведення Акції з використанням 

Мобільного додатку GastroFamily. До оплати замовлення назвати офіціанту код замовлення та повідомити про намір 

здійснити оплату Карткою. У момент оплати Карткою подвійні бали нараховуються автоматично. 

З детальними умовами нарахування балів, їхнього використання/обміну можна ознайомитися в Мобільному додатку 

GastroFamily або на сайті https://borysov.com.ua. 

Термін дії нарахованих балів обмежений і буде зазначений в Мобільному додатку GastroFamily. 

2.2. Заміна нарахованих балів на грошовий еквівалент не допускається. 

2.3. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» березня 2021 року та після «23» години «59» хвилин 

«31» березня 2022 року за Київським часом; 

- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, окрім Карток. 

2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції 

і свою повну та безумовну згоду з ними. 

2.5. Нарахування балів Учасникам в рамках Акції забезпечує Організатор за умови виконання Учасниками вимог, 

зазначених в п. 2.1 Правил.  

2.6. Організатор/Замовник мають право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином 

виконала всі умови участі в Акції. 

2.7. Організатор/Замовник звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють 

на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника обставини стосовно 

залучених ним третіх осіб. 

2.8. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні 

каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу Сайтів/Мобільного додатку GastroFamily (п. 3.2 Правил), роботу 

операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку. 

 

3. Інші умови  

3.1. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом всього Періоду 

Акції.  

3.2. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюються на сайтах www.mastercard.ua, 

https://borysov.com.ua (далі – «Сайти») та в Мобільному додатку GastroFamily. 

3.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення правил проведення Акції, будь-яких спірних 

питань, остаточне рішення приймає Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає 

оскарженню. 

3.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Замовник не зобов’язані здійснювати листування з 

потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов 

проведення Акції. 

 

 

 

http://www.mastercard.ua/


 

Додаток № 1 

до Офіційних правил Акції «Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів Дмитра Борисова» 

 

 

 

Адресна програма Акції  

«Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів Дмитра Борисова» 

 

Назва закладу 

харчування 

Місто Адреса 

Gastrofamily Food 

Market 

Київ вул. Басейна, 2 

Pinzarella Київ вул. Велика Васильківська, 41 

БПШ Київ вул. Велика Васильківська, 21 

Philadelphia Київ вул. Шота Руставелі, 10 

Dogz&Burgerz Київ вул. Хрещатик, 27 

Dogz&Burgerz Київ пров. Євгена Гуцала, 3 

Mushlya Київ Русанівський бульвар, 1 

Mushlya Київ вул. Хрещатик, 25 

Mushlya Київ вул. Велика Васильківська, 43 

Білий Налив Київ вул. Хрещатик, 23а 

Канапа Київ Андріївський узвіз, 19 

Канапка бар Київ Андріївський узвіз, 30а 

Ватра Київ вул. Городецького, 4б 

Остання барикада Київ Майдан Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус») 

Oxota na Ovets Київ вул. Воздвиженська, 10б 

Барсук Київ пров. Євгена Гуцала, 3а 

Любчик Київ вул. Воздвиженська, 10б 

 

 

 


