
Додаток № 1 

до Наказу ТОВ «КАДОР-ТРЕЙД ПЛЮС»  

№ 16/01-1 від 16 січня 2020 року 

 

 

Офіційні правила проведення Акції  

«Виграй подорож в Леголенд!»  

 

1. Загальні положення 
1.1. Рекламно-маркетингова Акція «Виграй подорож в Леголенд!» (надалі – «Акція») є рекламним 

заходом, який проводиться в порядку, передбаченому цими Правилами та надає право на отримання 

призів, визначених цими Правилами та за умови виконання вимог, передбачених цими Правилами.  

Акція не є лотереєю або азартною грою.  

1.2. Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «КАДОР-ТРЕЙД ПЛЮС» 

(код ЄДРПОУ 41213491, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, оф.18). 

1.3. Період проведення Акції: з 10 год. 00 хв. 18 січня 2020 року до 21 год. 00 хв. 18 квітня 2020 

року за київським часом. 

1.4. Територія проведення Акції: всі торгівельні заклади, які розташовані на 1 (першому), 2 

(другому) та 3 (третьому) поверхах Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall», за адресою: м. 
Одеса, вул. Генуезька, буд. 24Б. 

2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції можуть стати всі дієздатні фізичні особи, які досягли 18 (вісімнадцяти) 

років, постійно проживають на території України та виконали всі умови та вимоги, встановлені цими 

Правилами.  

Кількість Учасників Акції не обмежена. 

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 1) працівники 

Організатора Акції та інші особи, які безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні даної Акції; 

2) малолітні, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. 

У випадку виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, 

передбачений в абз.1 цього пункту і яка згідно умов Розділу 5 цих Правил буде обрана як Переможець, 

така особа не буде визнана переможцем і відповідний Приз такій особі не надається. 

2.3. Фізична особа набуває статусу Учасника Акції з моменту отримання такою особою Білета 

учасника Акції в порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил. 

3. Умови участі та порядок проведення Акції 

3.1. Для участі в Акції особі, яка відповідає вимогам, передбаченим Розділом 2 цих Правил, 

необхідно виконати наступні дії: 

3.1.1. В період проведення Акції придбати в будь-якому торгівельному закладі, який 

розташований на Території проведення Акції будь-який(-і) товар(-и) або отримати послугу(-и) на 

загальну суму 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) та вище одним або кількома чеками. 

3.1.2. В період проведення Акції звернутись до Адміністратора Торгівельного комплексу  «Kadorr 

City Mall» (1 поверх, рецепція) з оригіналом(-ами) чека(-ів) або іншого документа, який належним чином 

оформлений та підтверджує виконання особою п.3.1.1 цих Правил (надалі всі разом іменуються – чек(-

и) за для реєстрації участі в Акції, а саме: 

1) отримання Білета учасника Акції. 

Білет учасника Акції надається на наступних умовах: чек(-и) який(-і) підтверджує(-ють) 

здійснення купівлі особою в період проведення Акції в будь-якому торгівельному закладі, який 

розташований на Території проведення Акції товару(-ів) або отримання послуги на суму(загальну суму) 

500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) та вище надає право на отримання  Білета учасника Акції з 

розрахунку - за кожні 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) в чеку(-ах) видається 1 (один) Білет 

учасника Акції*. 

Чеки підсумовуються Адміністратором згідно умов цього пункту та надають право на отримання 

Білета учасника Акції виключно у випадку їх одночасного надання особою, яка бажає прийняти участь 

в Акції. Чек(-и) сумою (загальною сумою) менше ніж 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) для видачі 

Білета учасника Акції Адміністратором не приймаються. 

Кожна особа має право на отримання необмеженої кількості Білетів учасника Акції. 

При наданні особі Білета учасника Акції на підставі чека(-ів) сума (загальна сума) якого(-их) 

перевищує 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.), суми перевищення згорають та не підсумовуються з 

пізніше наданими такими особами чеками для отримання інших Білетів учасника Акції. 
Білет учасника Акції складається з двох частин, які дублюють одна одну та мають єдиний 

унікальний номер. 



*До участі в цій Акції, а саме для видачі Білетів учасника Акції, допускаються зокрема чек(-и) 

який(-і) підтверджує(-ють) здійснення купівлі особою в період проведення Акції в Магазині «Amador», 

який розташований на 2 (другому) та 3 (третьому) поверхах Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall», 

товару(-ів) на суму(загальну суму) 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) і вище та які вже були 

пред’явлені такою особою для участі в Рекламно-маркетинговій акції під назвою «Виграй подорож до 

Діснейленду!», яка проводиться в такому Магазині «Amador». 

2) заповнення Анкети учасника Акції. 

В Анкеті учасника Акції особа, яка бажає прийняти участь в Акції та виконала вимоги встановлені 

цими Правилами, повинна заповнити всі поля, зазначені в Анкеті, зокрема, але не виключно: прізвище, 

ім’я, по-батькові Учасника Акції, контактний номер телефону, E-mail. 

При заповненні Анкети Учасник надає згоду на обробку Організатором та/або іншими особами, 

які уповноважені Організатором Акції, своїх персональних даних та подальшої можливої розсилки такій 

особі інформації, в тому числі рекламного характеру про наступні заходи/конкурси/акції/новини 

Організатора. 

Персональні дані Учасника Акції, зазначені в анкеті повинні співпадати з персональними даними, 

зазначеними в паспорті такої особи. Анкета повинна бути заповнена кульковою ручкою, розбірливими 

печатними літерами. 

Заповнена згідно вимог цих Правил Анкета учасника Акції разом з копіями чека(-ів) на підставі 

яких Учаснику Акції був виданий Білет учасника Акції залишається у Адміністратора. Адміністратори 

ведуть облік Учасників в Журналі реєстрації Учасників Акції на підставі наданих Учасниками Акцій 

даних та присвоюють Учасникам Акції реєстраційні номери, які співпадають з номером виданого 

Учаснику Білета учасника Акції, з зазначенням ПІБ, дати народження, дати реєстрації Учасника Акції, 

номерів чеків. 

3.1.3. Для безпосередньої участі в розіграші призів, згідно умов цієї Акції – Учасник Акції повинен 

помістити одну частину Білета учасника Акції у встановлений на 1 (першому) поверсі Торгівельного 

комплексу «Kadorr City Mall» (на рецепції) лототрон. 

Оригінали чека(-ів), використаних Учасником Акції для отримання Білетів учасника Акції згідно 

умов цих Правил з наявною на них відміткою Організатора, а також друга частина Білета учасника Акції 

(оригінал), який був поміщений Учасником Акції в лототрон, зберігається Учасником Акції до кінця 

проведення Акції, а у випадку визнання Учасника Акції Переможцем - до моменту отримання такою 

особою Призу.  

3.2. Організатор не допускає до участі в Акції осіб, які: 

1) заповнили анкети з порушенням вимог, встановлених цими Правилами, зокрема з наявними 

незаповненими полями, некоректними даними; 

2) звертаються за отриманням Білета учасника Акції або надають Анкету учасника Акції після 

закінчення періоду проведення Акції; 

3) не відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах; 

4) протиправно привласнили чужі чеки, або надають чеки, які не відповідають умовам цих Правил 

(зокрема, але не виключно, чеки, які вже попередньо надавались Організатору Акції для реєстрації участі 

особи в Акції та мають відповідну відмітку Організатора Акції; чеки, які підтверджуються придбання 

особою товарів поза періодом проведення Акції або в торгівельному закладі, який розташований не на 

Території проведення Акції; чеки, які не оформлені належними чином, зокрема які викликають сумніві 

у Організатора Акції щодо виконання особою, яка надає такі чеки, умов встановлених в п.3.1.1 цих 

Правил). 

3.3. Здійснюючи повернення товару за чеком, що надавався особою для реєстрації участі в Акції в 

період, строки та за умовами визначеними Законом України «Про захист прав споживачів», така особа 

втрачає право приймати участь в Акції та видані на підставі таких чеків Білети учасників Акції – 

анулюються Організатором Акції. 

3.4. Реєстрацією участі в Акції особа тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами 

та повне і безумовне погодження з їх умовами, а також признає юридичну силу повідомлень, змін до цих 

Правил, які будуть розміщені Організатором на Офіційному сайті Торгівельного комплексу «Kadorr City 

Mall» (http://kadorrcitymall.com/). 

3.5. Купуючи товар, отримуючи послугу для участі в цій Акції, Учасник Акції тим самим не 

сплачує ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції, окрім безпосередньо вартості такого товару 

або послуги. 

4. Призовий фонд 

4.1. За умовами цієї Акції Призовий фонд складається з Сімейної* подорожі в Леголенд (надалі 

також – «Приз»). 
*Під сімейною подорожжю згідно умов цих Правил слід розуміти подорож осіб, які є членами 

сім’ї Учасника Акції, який отримав право на отримання Призу в порядку, встановленому цими 

Правилами, а саме: дружини або чоловіка, дитини (дітей) такого Учасника Акції. Організатор Акції 

http://kadorrcitymall.com/


залишає за собою право вимагати надання таким Учасником Акції документів, які підтверджують ці 

факти. 

Умови подорожі, зокрема дата подорожі, її тривалість, інші умови визначаються Організатором 

Акції самостійно.  

4.2. Призовий фонд, зазначений в п.4.1 цих Правил обмежений. В той же час Організатор Акції 

залишає за собою право збільшити/зменшити Призовий фонд, або включити в Акцію додаткові призи, 

не передбачені цими Правилами.  

4.3. Додаткові витрати, в тому числі на оформлення закордонних паспортів, візові витрати (за 

необхідності), які несе особа-Переможець Призу у зв’язку з використанням Призу, або додаткові 

витрати, які несе особа-Переможець у зв’язку з отриманням та використанням Призу - такій особі 

Організатором Акції не відшкодовуються. 

5. Порядок розіграшу та отримання Призів 

5.1. Право на отримання Призу, передбаченого в п.4.1 цих Правил набуває Учасник Акції, який в 

порядку, встановленому цими Правилами визнаний переможцем розіграшу Призу Акції. 

5.2. Розіграш Призу здійснюється Організатором Акції 19 квітня 2020 року на території 

Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall». 

5.3. Розіграш Призу здійснюється шляхом випадкового відбору (виїмки з лототрону) Білета 

учасника Акції з унікальним номером, який співпадає з номером другої частини Білета учасника Акції, 

яка знаходиться у Учасника Акції.  

5.4. Учасник Акції, визначений Переможцем Акції в порядку встановленому в п.5.3 цих Правил 

оголошуються Організатором Акції одразу (оголошується номер відібраного Білета учасника Акції та 

прізвище, ім’я, по-батькові Переможця Призу) та повідомляються про це по телефону, який зазначений 

в Анкеті учасника Акції (у випадку, якщо така особа не присутня при розіграші Призу). 

5.5. Учасник Акції, якого визнано Переможцем Акції має право отримати Приз за умови 

обов’язкового пред’явлення Організатору Акції документа, що посвідчує особу Переможця Акції 

(паспорт, водійське посвідчення), оригінал Білета учасника Акції з унікальним номером, який співпадає 

з номером Білета, який був відібраний в порядку, передбаченому в п.5.3 Правил, а також оригінал чеку 

(чеків), з наявною на них відміткою Організатора Акції.  

Переможцю Акції, який виконав всі умови Акції та надав Організатору Акції документи, 

перелічені в п.5.5 цих Правил, передається відповідний Приз. 

5.6. Під передачею Призу згідно умов цієї Акції слід розуміти його купівлю за 1 грн., якщо 

Організатором не буде встановлений інший порядок отримання Переможцем Призу. 

5.7. Підведення підсумків Акції оформлюється протоколом про результати Акції, який 

підписується уповноваженими представниками Організатора Акції. 

5.8. Організатор Акції має право відмовити у видачі Переможцю Акції Призу без будь-якої 

компенсації з боку Організатора у випадку, якщо Переможець Акції порушив Правила до моменту 

вручення йому Призу; не виконує вимоги, передбачені цими Правилами; заявив про свою відмову від 

отримання Призу; при реєстрації своєї участі в Акції надав недостовірні персональні дані та в інших 

випадках, коли у Організатора є підстави вважати щодо вчинення особою недобросовісних або 

протиправних дій з метою отримання Призу.  

5.9. Організатор Акції не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання 

Призу Переможцем Акції після його отримання, за неможливість Учасником Акції використати або 

отримати Приз Акції з будь-яких причин, тощо. 

5.10. Переможець Призу має право отримати Приз згідно умов цих Правил протягом 1 (одного) 

місяця з дати проведення розіграшу Призу. 

6. Інші умови 

6.1. Організатор Акції має право внести зміни, доповнення, уточнення до чинних Правил в 

односторонньому порядку, повідомивши Учасників Акції шляхом розміщення відповідних змін, 

доповнень, уточнень до цих Правил на Офіційному сайті Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall» 

(http://kadorrcitymall.com/) або офіційних сторінках Торгівельного комплексу в соціальних мережах, які 

є обов’язковими для всіх Учасників Акції. 

6.2. Організатор має право розміщувати рекламні та інші матеріали, які стосуються Акції, 

проводити інтерв'ю з Переможцем Акції і опубліковувати дані інтерв'ю, фотографувати Переможця, 

проводити відеозйомку вручення Призу Переможцю, розміщувати фотографії і відеоролики з 

Переможцем на Офіційному сайті Торгівельного комплексу «Kadorr City Mall» 

(http://kadorrcitymall.com/) і офіційних сторінках Торгівельного комплексу в соціальних мережах без 

отримання будь-якого додаткового дозволу від такої особи і без виплати йому будь-якої винагороди. 

6.3. Вся інформація про Акцію, включаючи інформацію про терміни та умови її проведення (у 
тому числі про дострокове припинення її проведення) розміщується на Офіційному сайті Торгівельного 

комплексу «Kadorr City Mall» (http://kadorrcitymall.com/) або на офіційних сторінках офіційних сторінках 

Торгівельного комплексу в соціальних мережах. 

http://kadorrcitymall.com/
http://kadorrcitymall.com/
http://kadorrcitymall.com/


6.4. Організатор Акції не несе відповідальності за не проведення Акції або не вручення Призу 

Переможцю Акції в разі настання форс-мажорних обставин, в тому числі таких, як: стихійні лиха, 

пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, зараження комп'ютерними вірусами, істотні зміни 

в чинному законодавстві та інші обставини, які перешкоджають проведенню Акції та врученню Призу 

Акції. 

6.5. Факт подачі Учасником Анкети на участь в Акції є згодою Учасника на обробку персональних 

даних Організатором в суворій відповідності з цілями, встановленими цими Правилами. Мета обробки 

персональних даних - проведення Акції відповідно до цих Правил та чинного законодавства. Перелік 

персональних даних, які надаються Учасником і обробляються Організатором, встановлений і 

обмежується умовами цих Правил. Організатор здійснює обробку персональних даних Учасників в 

суворій відповідності з принципами і правилами, встановленими Законом України «Про захист 

персональних даних». Організатор організовує обробку персональних даних в період проведення Акції 

та передачі Призу Переможцю Акції. 

6.6. Ці Правила затверджені Організатором Акції є обов'язковими для Учасників/Переможця Акції 

та діють в період проведення Акції, а в частині використання Призів - до моменту їх використання. 

6.7. У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил та або 

питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. 


