ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проведення рекламного заходу ТМ «CLUB 4 PAWS»

«Візьми собаку на роботу»
(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Захід» відповідно)

1. Загальні умови
Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРМОТЕХ», адреса: Юр. адреса:
81062, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Прилбичі. Код ЄДРПОУ 32673400. (надалі - Замовник).
Виконавець Заходу і технічна підтримка Заходу: Товариство з обмеженою відповідальністю
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОСТРЕС ЦИФРОВІ РІШЕННЯ» (надалі
- Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: вул. Василіянок, 22, офіс 21, м. Івано-Франківськ,
Україна , 76018.
1. Термінологія Заходу
1.1. У цих Правилах та пов'язаних із ними правовідносинах застосовуються такі терміни та
визначення:
- Рекламний захід ТМ CLUB 4 PAWS - маркетинговий захід, покликаний збільшити
поінформованість споживачів щодо культури поводження з домашніми тваринами, допомогти в
популяризації та просуванні на ринку серед споживачів кормів для домашніх тварин ТМ CLUB 4
PAWS;
- Заохочення - Заохочення Учасників Заходу, право на отримання яких здобувається
Учасниками за умови виконання останніми Правил Заходу і на підставі розіграшу, який
проводить Виконавець для визначення і оголошення Переможців Заходу.
- Набір учасника Заходу - Заохочення Учасників Заходу, право на отримання якого
здобувається Учасниками за умови виконання останніми п.6.4 Правил Заходу.
- Територія проведення Заходу - Захід проводиться на території України (за винятком
тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території
проведення АТО) через глобальну мережу «Інтернет», з урахуванням особливостей мережі
«Інтернет»;
- Учасники Заходу – особи, що виконали всі умови Заходу та відповідають вимогам,
викладеним у розділах 4 та 5 цих Правил.
Сайт Заходу/Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація або
посилання на інформацію, що стосується Заходу, Офіційні правила, та ін., і доступна
користувачам за адресою в мережі Інтернет www.dogatwork.com.ua;
Random.org - сервіс випадкового вибору в мережі «Інтернет» за адресою: www.random.org, що
дозволяє створювати списки і переліки, в якому завантажені одиниці і ідентифікатори
розташовуються випадковим чином;
1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1
Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил.
У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід
керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в
подальшому – звичаями ділового обороту та науковою доктриною.
2. Період проведення Заходу
2.1 Загальний період проведення Заходу: з «08» червня 2018 року (00:00:01 год.) по «23»
липня 2018 року (23:59:59 год.) складається з наступних етапів:
2.1.1. Попередня реєстрація на сайті www.dogatwork.com.ua для участі в Заході : з «08» червня
2018 року (00:00:01 год.) по «05» липня 2018 року (23:59:59 год.);

2.1.2. Період проведення Заходу: з «06» липня 2018 року (00:00:01 год.) по «06» липня 2018
року (23:59:59 год.).
2.1.3. Визначення Переможців Заходу відбувається з «06» липня 2018 року (23:59:59 год.) до
«09» липня 2018 року (23:59:59 год.) включно.
2.1.4. Вручення Заохочень учасникам Заходу, що здобули на них право згідно п.4.6 Правил
2.2. Впродовж загального періоду проведення Заходу Учасникам Заходу необхідно виконати
Умови участі в Заході, Виконавець Заходу має право слідкувати за дотриманням Умов Заходу
його Учасниками.
2.3. Визначення Переможців Заходу відбувається після завершення періоду Заходу,
зазначеного у п.1.2.1, до «09» липня 2018 року (23:59:59 год.) включно. Виконавець Заходу
2.4. У період до «23» липня 2018 року (23:59:59 год.) включно Виконавець Заходу (або
уповноважена ним юридична чи фізична особа) вручає Заохочення особам, що здобули на них
право.
2.5. Замовник Заходу має право на зміну Періоду проведення Заходу, Території проведення
Заходу, умов Заходу, за умови внесення таких змін Офіційні Правила і оприлюдненні Офіційних
Правил на Сайті Заходу або з обов’язковим посиланням на Офіційні Правила з Сайту Заходу,
як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.
3. Фонд Заохочень Заходу і територія проведення, інформування про перемогу.
3.1. Фонд Заохочень Заходу складається з:
1 (один) мішок 12 кг сухого корму для собак ТМ CLUB 4 PAWS,
2 (два) мішка 3 кг сухого корму для собак ТМ CLUB 4 PAWS,
475 (Чотириста сімдесят п’ять) Наборів Учасників Заходу. Набір Учасників Заходу складається з
сувенірної продукції ( 1 ручка CLUB 4 PAWS, буклет CLUB 4 PAWS, буклет “пам’ятка учасника
Заходу”, наклейка Заходу, буклет Kormotech) та взірці кормів ТМ CLUB 4 PAWS – 4 шт.
3.2. Кількість Заохочень обмежена кількістю, визначеною у п 3.1 цих Правил. Вартість та інші
параметри і характеристики Заохочень визначаються на розсуд Замовника й можуть не
збігатись з очікуваннями Учасників і використаними в рекламних матеріалах зображеннями.
3.3. Заміна Заохочення грошима згідно його вартості по бажанню Переможця Заходу не
допускається
3.4. Заміна Заохочення будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим подарунком/Заохоченням) по
бажанню Переможця Заходу не допускається. Заохочення поверненню не підлягають. Право на
заохочення не може бути передано Переможцем третім особам після отримання такого права.
3.5. Замовник Заходу залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Заходу.
3.6. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Заходу, що отримали право на отримання
Заохочення, тільки на умовах визначених у цих Правилах, та за умови дотримання цих Правил.
3.7. Заохочення, яке підлягало врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення
за результатами Заходу, але не виконав усіх умов цих Правил, або будь-яким іншим чином
втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Заходу на
власний розсуд.
3.8. Виконавець акції інформує Переможців про здобуття права на Заохочення шляхом дзвінка
на номер телефону, залишеного ними на Сайті Заходу. У випадку неможливості зв’язатися з
Переможцем за зазначеним номером телефону, Виконавець має право позбавити такого
Переможця права на отримання заохочення.
4. Умови участі здобуття права на отримання Заохочень
4.1. Учаснику Заходу необхідно виконати наступні Умови для участі в Заході:
- Зареєструватися на сайті Заходу www.dogatwork.com.ua у період з 08 червня 2018 року по 05
липня 2018 року, заповнивши анкету Учасника акції і погодитись з Офіційними правилами

Заходу;
- Прийти зі своїм собакою на роботу у день проведення Заходу;
- Зробити фотографію зі своїм собакою на робочому місці та опублікувати цю фотографію в
соціальній мережі www.instagram.com з хештегами #мійсобаканароботі #club4paws
- Зробити свій профіль в соціальній мережі Instagram відкритим з дати проведення Заходу (6
липня 2018 року) до дати визначення Переможців Заходу (9 липня 2018 року);
*Беручи участь в Заході, Учасник тим самим надає Замовнику і виконавцю Заходу свою повну
згоду на збір та обробку його персональних даних (надалі – «ПД»), які містяться в анкеті,
підтверджує, що він (вона) ознайомлений (-на) з правами, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист
персональних цих». Збір та обробка ПД Учасників здійснюються з метою реалізації вимог
податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення
заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень Замовника, інформування
Учасників про спец. пропозиції щодо продуктів Замовника Заходу. Для досягнення цієї мети
ПД можуть оброблятися, у тому числі, автоматизованими засобами. Учасник підтверджує,
що Замовник та Виконавець Заходу мають право передавати ПД розпорядникам та третім
особам, без будь-яких обмежень, із метою, визначеною вище, визначати їх самостійно, без
зобов’язань повідомляти Учасника про це додатково. Така згода діє впродовж необмеженого
терміну, відкликати її можна, надіславши письмове повідомлення за адресою Виконавця або
Замовника.
4.2. В межах даного Заходу забороняється надсилати:
• інформацію, яка не відповідає тематиці Заходу;
• посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і
поширенням шкідливих програм;
• інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення чинного
законодавства України.
4.3. Учасник Заходу може зареєструватися на сайті Заходу www.dogatwork.com.ua лише один
раз.
4.4. Учасники Заходу, які виконали Умови участі в Заході, зазначені в п. 4.1. даних Правил (а
саме, зареєструватися на сайті Заходу www.dogatwork.com.ua у період з 08 червня 2018 року по
05 липня 2018 року, заповнивши анкету Учасника акції і погодитись з Офіційними правилами
Заходу), здобувають право на отримання Заохочення – Набір Учасника Заходу.
4.5. Учасники, які виконали Умови участі в Заході, зазначені в п. 4.1. даних, здобувають право
на участь в розіграші Заохочень.
4.6. Розіграш, а саме визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Заохочень
передбачених в п.3.1. даних Правил, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового
вибору «Random.org» (https://www.random.org), робота якого заснована на принципі випадкової
вибірки. Таким чином буде визначено 1 (одного) Переможця та 2 (два) Додаткових Переможців.
4.7. Переможець здобуває право на отримання Заохочення: 1 (один) мішок 12 кг сухого корму
для собак ТМ CLUB 4 PAWS, 2 (два) Додаткових Переможця здобувають право на отримання 1
(один) мішка 3 кг сухого корму для собак ТМ CLUB 4 PAWS, кожен.
4.8. Публікація результатів здійснюється на Сайті Заходу одразу після контакту між виконавцем
і Переможцем і після виконання Переможцем умов отримання Заохочення.
4.9. Одиницею жеребкування, яке буде використовуватися в сервісі випадкового вибору
«Random.org», вважається ім’я та прізвище Учасника, який виконав Умови Заходу.

4.10. У випадку виникнення будь-яких обставин, що унеможливлюють отримання Переможцем
Заходу Заохочення, передбаченого п.3.1. Правил, Замовник/Виконавець Заходу, мають право
передати право на отримання такого Заохочення особі, чиї оголошення було наступним за
порядковим номером в результаті жеребкування.
4.11. При реєстрації Учасника через офіційний сайт Заходу, в якості ідентифікатора Учасника
Заходу виступає мобільний номер телефону. Закріпивши одне ПІБ за номером телефону при
реєстрації, то це ПІБ за цим номером телефону буде закріплено до кінця заходу.
4.12. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за технічні
неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на сайті.
4.13. Беручи участь в Заході, кожен Учасник Заходу тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Заходу, з
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України
(в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне
використання його імені, прізвища, зображення Учасника Заходу, інтерв’ю або інших матеріалів
про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в
т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, 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 або
Виконавцем Заходу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у
розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист
персональних даних».
4.14. Учасник Заходу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від
надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Заході.

5. Учасники Заходу
5.1. Брати участь в Заході мають змогу громадяни України, яким на момент проведення Заходу
виповнилось 18 років, та які постійно проживають на території України (за винятком тимчасово
окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та території
проведення АТО) та в період проведення Заходу виконали умови та правила цього Заходу
(надалі - «Учасники»).
5.2. Участь в Заходу обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
5.3 Учасниками Заходу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від
виконання ними умов цих Правил: працівники Замовника/Виконавця і будь-яких інших осіб, які
беруть участь у підготовці, організації та проведенні Заходи, та їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, а також члени їх сімей (під членами сім’ї
розуміються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка,
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка,
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов’язки із засновниками (учасниками) або працівниками Виконавця Заходу
або Замовника Заходу); іноземці, нерезиденти, особи без громадянства, неповнолітні. У
випадку, якщо буде встановлено, що особа, яка брала участь в Заході, не може бути Учасником
Заході, Заохочення такій особі не надається.
5.4. Учасники Заходу під час участі у Заході зобов’язуються: - дотримуватися вимог цих Правил
та норм чинного законодавства України;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Заходу;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі Учасника у
Заході.
5.5. Надання Учасником невірних/неіснуючих персональних/контактних даних звільняє
Замовника, Виконавця Заходу від обов’язку надати Заохочення, і такий Учасник, який здобув
право на отримання Заохочення, втрачає право на отримання Заохочення.

6. Порядок отримання Заохочення Заходу
6.1. Переможець Заходу, що здобув право на отримання Заохочення, впродовж 3 (трьох)
календарних днів з моменту отримання від Виконавця відповідного підтвердження про перемогу
зобов’язаний надати Виконавцю Заходу фото або скан копії наступних документів (способи
передачі документів Виконавцю Заходу узгоджуються індивідуально з кожним Переможцем
Заходу):
- копію паспорта (перша сторінка з фотографією, поле з підписом можна приховати).
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
6.2. У випадку ненадання хоча б одного із зазначених в п 6.1 документів впродовж 3 (трьох)
календарних днів Переможець втрачає право на отримання відповідного Заохочення, а
Замовник отримує право на їх використання на свій розсуд.
6.3. Після отримання Виконавцем фото або скан копій документів Переможця, який отримав
право на Заохочення (корми для собак ТМ CLUB 4 PAWS), на умовах та в строки, зазначені у п.
6.1, з урахуванням застереження п. 6.2., Заохочення передається Переможцю шляхом
відправлення на один із складів служби доставки вантажів «Нова Пошта» в місті проживання
Переможця або найближчому відділенні до міста проживання Переможця. Виключно
Переможець може отримати Заохочення. (Тип корму ТМ CLUB 4 PAWS узгоджується додатково
для кожного Переможця, виходячи з потреб певної тварини, власником якої є Переможець).
6.4. Учасник заходу, який зареєструвався на сайті Заходу www.dogatwork.com.ua у період з 08
червня 2018 року по 05 липня 2018 року, заповнивши анкету Учасника акції і погодився з
Офіційними правилами Заходу та здобув право на отримання Заохочення – Набір Учасника
Заходу. Заохочення передається Учаснику шляхом відправлення на один із складів служби
доставки вантажів «Нова Пошта» в місті проживання Переможця або найближчому відділенні
до міста проживання Переможця. Виключно Переможець може отримати Заохочення. (Склад
набору узгоджується додатково для кожного Учасника, виходячи з потреб певної тварини,
власником якої є Учасник).
6.5. Оподаткування вартості Заохочень Заходу проводиться відповідно до чинного
законодавства України. Виконавець Заходу виступає податковим агентом Учасників Заходу і
відповідає стосовно зобов’язань переможця Заходу, що отримав Заохочення, у відношенні
сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, що обчислюється з вартості
Заохочення відповідно до Податкового кодексу України.
6.6. Переможець, що здобув право на отримання Заохочення Заходу, не може поступитися
таким правом на користь третіх осіб. Розпорядження Заохоченнями після їх отримання
відбувається згідно чинного в Україні законодавства.

6.7. Відповідальність Замовника і Виконавця не виходить за межі кількості Заохочень, вказаних
у цих Правилах.
6.8. Замовник та/або Виконавець мають право відмовити у видачі Заохочення Учаснику Заходу,
що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих Правил. При цьому такий
Учасник не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації.
6.9. Замовник та Виконавець не зобов’язані вступати в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками Заходу і надання прав на отримання Заохочень.
6.10. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Заходу, та не може розглядатися
як грошове зобов’язання. Захід не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Не
допускаються будь-які дії, операції, угоди, де право на отримання Заохочення буде об’єктом
угоди.
6.11. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання
наданого Заохочення Переможцю Заходу після його одержання, жодних гарантійних
зобов’язань щодо якості товарів/послуг.
7. Юридичні застереження
7.1. Факт використання Сайту Заходу, в тому числі й участь в Заході, означає згоду Учасника
Заходу з даними Правилами. Беручи участь в Заході, Учасник Заходу розуміє та погоджується з
тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі його персональні дані,
можуть оброблятися Замовником та/або Виконавцем та/або третіми особами для цілей даної
Заходу, а також використовуватись з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами,
що не суперечать чинному законодавству України. Надання такої згоди також розглядається у
розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
7.2. Замовник/Виконавець Заходу не несе відповідальність за зміст інформації, наданої
Учасниками.
7.3. Замовник та 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 Заходу, проведення АТО, інші
непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.
7.4. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Замовником/Виконавцем Заходу відповідно до вимог чинного законодавства України. При
цьому рішення Замовника/Виконавця Заходу є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.5. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну
власність, пов'язані з проведенням Заходу, належать Замовнику Заходу та/або його
ліцензіарам. Крім права використання Сайту Заходу, обмеженого цими Умовами, жодних інших
прав, пов'язаних з використанням Сайту Заходу, Учасники Заходу не отримують.
7.6. Під час проведення Заходу чи після її закінчення, Виконавець та Замовник не зобов’язані
вести переписку, надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов
проведення, визначення Учасників, Переможців чи будь-яких інших подібних питань щодо даної
Заходу
7.7. Дозволяється друкувати/пересилати інформацію та зміст Сайту Заходу тільки в особистих,
некомерційних цілях.
7.8. Замовник має право визнати недійсними і анулювати всі дії Учасника Заходу, а також
заборонити подальшу участь в Заходу без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє дії, що
дають вигоду з підробки процесу участі в Заході за допомогою спеціального обладнання,
програм або інших недобросовісних способах, які можуть вплинути на результат Заходу, або ж
діє, порушуючи положення цих Правил.

7.9. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.
8. Заключні положення
8.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Замовником та/або Виконавцем за погодженням
із Замовником Заходу впродовж всього Періоду проведення Заходу і після неї. Такі зміни і
доповнення вступають в силу з моменту опублікування на Сайті Заходу, якщо інше не буде
передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.
8.2. Беручи участь в Заході, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами Заходу, і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Заході не дає права на
одержання від Виконавця або Замовника Заходу будь-якої компенсації.
8.3. Витрати на користування послугами Інтернет Учасника Заходу залежать від встановлених
Інтернет-провайдерами тарифів на використання послуги Інтернет і тарифу Учасника Заходу.
Подібні витрати Учасник Заходу несе самостійно, так само, як і витрати Учасника на послуги
телефонного зв’язку, що можуть бути понесені у ході реалізації вимог цих Правил.
8.4. Замовник і Виконавець Заходу не несуть відповідальність і не гарантують сумісність Сайту
заходу з будь-якими пристроями і Інтернет-браузерами.

