ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Назва активності – «Давай, Грай»
(далі – «Правила» та «Активність» відповідно)
Замовник Активності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК».
Виконавець (та технічна підтримка) Активності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЛАЛІН».
Термінологія Активності:
Аактивність під назвою «Давай, Грай» — проводиться з метою розвитку дитячого футболу в регіонах
України та залучення дітей до здорового і спортивного способу життя.Дана Активність не є лотереєю
або азартною грою.
«Територія проведення Активності» — Активність проводиться на всій території України, у глобальній мережі Інтернет, а саме на сайті http://football.dtek.com, крім території Автономної Республіки
Крим та території проведення Антитерористичної операції, виключно з міркувань безпеки мешканців
цих регіонів.
«Заохочення» — подарунок, наданий як стимуляція Учасників Активності, та який здобувається на
умовах передбачених даними Правилами.
«Учасник» — користувач мережею Інтернет, який підтвердив свою Участь в Активності, виконавши
певні дії передбачені даними Правилами.
«Переможець» — Учасник, що здобуває право на отримання Заохочень Активності.
1. Участь в Активності
1.1. Брати участь в Активності мають змогу громадяни України віком до 16 років включно, які постійно
проживають на території України та в період Активності виконали умови та правила цієї Активності
(далі – «Учасник Активності»/ «Учасники Активності»). Учасники Активності на момент участі в Активності, повинні бути зареєстровані на сайті http://football.dtek.com.
1.2. Учасниками Активності не визнаються і не мають права брати участь в Активності, особи, які не
відповідають вимогам викладеним в п. 1.1. даних Правил, та/або особи, що не виконали вимоги передбачені даними Правилами, та/або особи з переліку викладеного в п.1.2. даних Правил.
1.3. Надання Учасником Активності невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник,
який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані,
втрачає право на отримання Заохочення.
1.4. Участь в Активності обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється в порядку,
встановленому чинним законодавством України.
1.5. Учасники Активності повинні мати свідоцтво про народження, а їх законні представники паспорт
громадянина України й реєстраційний номер облікової картки платника податків та бути готовими
надати копії даних документів на вимогу Замовника, фізичної особи — представника Замовника.
1.6. Учасники Активності під час участі в Активності зобов’язуються:
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Активності;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в
Активності.
1.7. «Учасник своєю участю в Активності підтверджує, що всі права інтелектуальної власності на
відеоконтент та інші матеріали (надалі - Відео) завантажені для участі в Активності належать Учаснику Активності, який їх завантажив і він (Учасник) має всі необхідні згоди та дозволи на використання таких Відео відповідно до умов даної Активності.
1.8. Участь в Активності, а саме завантаження відеоконтенту (надалі - Відео) означає надання Учасником Активності, який завантажив Відео, автором та співавтором Відео (якщо такий є) Виконавцю
та/або Організатору Активності безоплатної згоди на використання Відео, на оприлюднення Відео
(шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного
сповіщення тощо); відтворення Відео, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в
електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер).
2. Період проведення Активності
2.1. Загальний період проведення Активності — з 28 серпня по 28 жовтня 2017 року.
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Періди, протягом яких проводяться голосування:
-перший тиждень: з 1 по 7 вересня,
-другий тиждень: з 8 по 14 вересня,
-третій тиждень: з 15 по 21 вересня,
-четвертий тиждень: з 22 по 28 вересня,
-п'ятий тиждень: з 29 вересня по 5 жовтня,
-шостий тиждень: з 06 по 12 жовтня,
-сьомий тиждень: з 13 по 19 жовтня,
-восьмий тиждень: з 20 по 27 жовтня.
Дати визначення Переможців та оголошення результатів голосування:
-перший тиждень: 8 вересня,
-другий тиждень: 15 вересня,
-третій тиждень: 22 вересня,
-четвертий тиждень: 29 вересня,
-п'ятий тиждень: 6 жовтня,
-шостий тиждень: 13 жовтня,
-сьомий тиждень: 20 жовтня,
-восьмий тиждень: 28 жовтня.
Дата визначення фінального Переможця: 31 жовтня 2017 року.
2.2. Замовник Активності має право на зміну періоду проведення Активності, території та місця проведення Активності, а також інших умов проведення даної Активності, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом інформування на сайті http://football.dtek.com.
3. Умови участі в Активності
3.1. Учаснику, який відповідає вимогам Розділу 1 даних Правил, необхідно зняти відео зі своїм футбольним трюком тривалістю до 20 секунд (далі – «Відео») та завантижити його на сайт: http://football.dtek.com, дозволивши Замовнику використовувати певні дані свого профілю, які були вказані
при реєстрації.
Один Учасник може завантажити від 1 до 4 Відео включно протягом періоду проведення Активності.
До участі в Активності приймаються лише Відео, які належать Учаснику.
Не допускаються до розміщення Відео:
-Відео, що не належать Учаснику та на яких зображено не Учасника, а іншу особу;
-Відео, які містять елементи жорстокості, насилля, приниження честі та гідності, еротики, порнографії, насильства, що ображають честь та гідність будь-яких осіб, які можуть стати причиною
збудження соціальної, расової, національної, політичної, або релігійної ворожнечі та/або нетерпимості, що зображують процес паління цигарок, кальяну, вживання алкогольних напоїв та наркотичних чи психотропних речовин, будь-які інші матеріали, які суперечать чинному законодавству
України;
3.2. Учасники, які здійснили дії вказані в п. 3.1. даних Правил, можуть претендувати на Заохочення
Активності. Визначення Переможців Активності, які отримають Заохочення, проводиться щотижня
за допомогою голосування за Відео на сайті http://football.dtek.com. Учасники Активності можуть голосувати за будь-яке Відео, але не частіше, ніж один раз на добу. Щотижня за результатами голосування визначаються три Переможці: 1, 2 та 3 місце. Після завершення періоду останнього голосування, за допомогою журі буде обрано фінального Переможця Активності, що отримає право на здобуття Головного призу, за умови виконання усіх вимог даних Правил.
Результати визначення Переможців Активності вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
4. Заохочувальний фонд Активності
4.1. Заохочувальний фонд Активності обмежений та його кількість може бути змінена Замовником
Активності (збільшена/зменшена або Замовник може включити в Активність додаткові Заохочення,
не передбачені цими Правилами).
4.2. Заохочувальний фонд Активності включає наступне:
Головний приз: ігрова консоль Sony PlayStation 4 – 1 шт.
Інші Подарунки (за 1, 2 і 3 місце):
- футбольний м’яч Nike Team Training – 8 шт.;
- фірмовий шарф FCSD – 8 шт.;
- чашка «Шахтар» з автографами – 8 шт.
Один Переможець може отримати тільки один подарунок (не враховуючи Головний приз).
4.3. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, які здобудуть право на їх отримання,
тільки за умови належного виконання умов даних Правил Активності.
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4.4. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для
придбання передбачених Заохочень.
4.5. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Активності, що здобули право на отримання таких
Заохочень, тільки на умовах цих Правил. Модель, форма та колір Заохочень можуть відрізнятися від
зображень на рекламних матеріалах.
4.6. Заохочення, що підлягає врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення, за
результатами Активності, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником Активності на власний розсуд.
4.7. Заохочення Активності призначено для особистого використання Учасником Активності і не
може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення.
4.8. Заміна Заохочення Активності грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Активності обміну не підлягає.
4.9. Замовник/Виконавець Активності не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Активності після їх одержання, зокрема, за неможливість
Учасниками Активності скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень.
4.10. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується вартістю та кількістю Заохочувального
фонду Активності, передбаченого даними Правилами.
5. Порядок отримання Заохочень Активності
5.1. Представники Виконавця, або залучених ним третіх осіб протягом 48 годин з дати оголошення
результатів Активності здійснюють інформування Учасників Активності про те, що вони здобули
право на отримання Заохочень Активності, шляхом повідомлення на електронну адресу Учасників,
вказану при реєстрації на сайті http://football.dtek.com.
Переможці Активності повинні зв’язатись з Виконавцем протягом 2 (двох) діб (48 годин) з моменту
оголошення їх як Переможців.
Переможці Активності повинні на запит Замовника надати наступні документи та інформацію:
-прізвище, ім’я по-батькові та індивідуальний податковий номер свого представника (одного з батьків або родичів),
-сканкопію свого свідоцтва про народження;
-повну поштову адресу для відправки Заохочення.
.5.2. Заохочення Активності оформлюється на представника Переможця та надсилається на наступних умовах: «Укрпоштою», або «Новою Поштою» за адресою та іменем, які Переможець вказав у
заявці на отримання Заохочення. Заохочення надсилається протягом 14 календарних днів з дати
підтвердження прийняття необхідної інформації від Переможця.
Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником
Активності персональних даних.
Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб
зв’язку.
5.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації є необхідною
умовою отримання Заохочень.
5.4. Замовник/Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах,
у випадку якщо учасник Активності, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався
таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Активності.
5.5. Замовник має право відмовити у видачі відповідного Заохочення Учаснику, що отримав таке
право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на
одержання будь-якої компенсації вартості відповідного Заохочення.
5.6. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочень. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.7. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Активності, а також
відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.
6. Правові умови
6.1. Факт участі в Активності, означає згоду Учасника Активності з даними Правилами. Надання такої
згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України
«Про захист персональних даних» і не потребує письмового дозволу у відповідності до даних статей
Цивільного кодексу України та вказаного Закону.
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6.2. Замовник/Виконавець Активності не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками, і не відповідає перед третіми особами за порушення авторських і суміжних прав на матеріали,
розміщені Учасниками Активності. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені під час Активності матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства,
а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних
знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку
з розміщенням під час Активності Учасником матеріалів.
6.3. Замовник/Виконавець не компенсують Учасникам вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе
відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Активності і має цінності для Учасника, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора
зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за будь-які
витрати, втрати або збиток, пред'явлені Замовнику/Виконавцю, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Активності або порушення даних правил будь-яким Учасником. Учасники
також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі
збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість
збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати,
які були понесені внаслідок Учасником Активності.
6.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діє на території проведення Активності, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця.
6.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань,
не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
7. Персональні дані
7.1. Беручи участь в Активності Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду
на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних під назвою
«Давай, Грай» з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без
будь-яких часових обмежень.
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Власником бази персональних даних «Давай, Грай», який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки
персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Активності та реалізація їх
прав у зв’язку з проведенням Активності.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Власнику бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень даних
Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних».
Учасник погоджується з тим, що Власник бази персональних даних, не зобов’язаний повідомляти
Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Активності, підтверджує, що йому повідомлено про Власника бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким
передаються його персональні дані.
7.2. Для отримання Подарунка в рамках цієї Активності Учасник Активності має надати інформацію
(в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в цій Активності Учасник
підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у
цих Правилах.
8. Інші умови
8.1. Всі результати Активності та/або рішення Замовника є остаточними й оскарженню не підлягають.
8.2. У разі відмови Учасника від отримання ним Подарунка, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем.
8.3. IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки
зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими
Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Активності. У цьому випадку Замовник/Ви-
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конавець залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Активності Учасників приймається самостійно Замовником/Виконавцем, і оскарженню
не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Активності незалежно від моменту
недопущення їх до такої участі в Активності (до чи після отримання ними Заохочень), втрачають
право на одержання будь-яких Подарунків, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Активності, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця.
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