Офіційні правила рекламної Акції
«Вигравай подарунки з «Вопак» та «Моршинською» (надалі – Акція)
1. Організатор та Виконавець Акції
1.1. Організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Індустріальні та
дистрибуційні системи» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04073,
м. Київ, проспект Степана Бандери, 9 корп.5, оф.501, ЄДРПОУ 24364528.
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «СПН КОММ’ЮНІКЕЙШИНЗ» (надалі - Виконавець), що
діє на підставі замовлення ПрАТ«ІДС».
Місцезнаходження Виконавця: 01001, м. Київ, вул. Iрининска, будинок. 5/24, офіс. 96,
ЄДРПОУ 33888170.
1.3. Партнером Акції є ТзОВ «ПАККО ХОЛДИНГ» (надалі – Партнер).
Місцезнаходження Партнера: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Савури, 21 а.
ЄДРПОУ 34928470.
1.4 Технічним партнером Акції є ТОВ «Старт-98», адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова,
буд. 3, корп. 37; тел. технічної підтримки (044) 492-27-37 (у будні з 09:00 до 18:00
протягом періоду акції).
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу товарів під ТМ
«Моршинська», привернення уваги споживачів та стимулювання придбання товарів під
ТМ «Моршинська», що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської
діяльності.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайтах
http://www.vopak.ua/ та http://www.morshinska.ua (надалі – Сайти).
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 1 грудня 2017 року по 28 лютого 2018 року включно (далі –
«Період проведення Акції»).
3.2. Акція проводиться в мережі супермаркетів «Вопак» відповідно до такої
адресної програми (далі – «Адресна програма»):
Магазин
(№)
1101
1102
1103
1407
1105
1304
1210
1309
1311
1306
2202
2207
2208
2405
2404
3202
3203
3208

Місто
Луцьк
Луцьк
Луцьк
Луцьк
Володимир-Волинський
Володимир-Волинський
Горохів
Ковель
Ковель
Нововолинськ
Рівне
Рівне
Рівне
Рівне
Кузнецовськ (Вараш)
Житомир
Житомир
Житомир

Магазин (адреса)
Волі просп., 54
Володимирська, 103
Дружби Народів бульв., 10
Київський майдан, 11
Князя Василька, 2
Ковельська, 132/2
Хмельницького Б., 2а
Незалежності, 106
Володимирська, 101
Перемоги просп., 2а
Чорновола, 36
Соборна, 277
Соборна, 416Б
Київська, 10
Будівельників м-р-н, 57
Вокзальна, 16
Щорса, 125
Котовського, 50

3209
3401
3311
3407
3204
4109
4110
4312
4308
4314
4411
5101
5204
5207
5210
5303
5305
5306
5402
5209
5208
6105
6106
6203
6204
6209
6307
6310
6314
6408
6421
6417
6422
6112
6211
6220
7301
7205
7202
7404
8201
8202
9201
9302
9303
2211
2212

Житомир
Житомир
Коростень
Новоград-Волинський
Черняхів
Хмельницький
Хмельницький
Хмельницький
Славута
Старокостянтинів
Шепетівка
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Львів
Новий Розділ
Червоноград
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ
Калуш
Коломия
Отинія
Тисмениця
Яремча
Ужгород
Берегове
Свалява
Хуст
Кременець
Кременець
Чернівці
Чернівці
Чернівці
Кузнецовськ (Вараш) франшиза
Кузнецовськ (Вараш) франшиза

Кочерги, 3
Київська, 87
Грушевського, 72
Шевченка, 54
Леніна, 6
Заводська, 63
Тернопільська, 20/1
Прибузька, 32
Церковна, 45
Острозького, 20
Миру просп., 20
Величковського, 40
Мазепи, 20
Литвиненка, 4
Окружна, 44
Тершаківців, 1
Зелена, 115а
Широка, 64
Стрийська, 85а
Шевченка, 16
Шептицького, 1
Шевченка, 1
Сахарова Академіка, 34
Незалежності, 81
Привокзальна пл., 9
Карпатська, 12
Вовчинецька, 34
Чорновола, 98
Івасюка, 62а
Тролейбусна, 1
Січових Стрільців, 78
Пушкіна, 15в
Вічевий майдан, 2
Січових Стрільців, 2
Галицька, 21
Свободи, 257
Свободи просп., 52
Мужайська, 119
Київська, 8
Духновича, 17а
Дубенська, 132
Петлюри С., 12
Руська, 194
Білоруська, 21
Героїв Крут, 6а
Незалежності м-р-н, 8
Будівельників м-р-н, 71

4. Продукція, яка бере участь в Акції
4.1. В Акції бере участь продукція, що реалізується Організатором, а саме:
природна мінеральна вода «Моршинська» в ПЕТ-пляшках та скляних пляшках в
асортименті, включаючи воду природну мінеральну «Моршинська» «Спортик» (надалі –
«Акційна Продукція»).
5. Учасники Акції
5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на
момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
‐ працівники Організатора, Виконавця, Технічного партнера та Партнера Акції та
члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
‐ власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують
Акційну продукцію та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки);
‐ власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації
та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки);
‐ іноземці та особи без громадянства.
5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
6. Подарунковий фонд Акції
6.1. Подарунками Акції (надалі разом Подарунки) є:
6.1.1. 3 (три) телефони iPhone 8 (надалі – Головний подарунок).
6.1.2. 90 (дев’яносто) наборів місячного запасу природної мінеральної води ТМ
«Моршинська», кожний з яких складається з 36 (шести) пляшок мінеральної води ТМ
«Моршинська» об’ємом 1,5 дм³ в ПЕТ-пляшках, негазованої або слабогазованої на вибір
Переможця Акції (надалі – Подарунковий комплект)
6.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 6.1. цих Правил.
6.3. Характеристики Подарунків (колір, розмір) визначаються на розсуд
Організатора Акції та можуть відрізнятися від зображень на рекламних і рекламноінформаційних матеріалах. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна
Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
6.4. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю
Подарунків, передбачених цими Правилами.
Організатор та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого
використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість
Учасників скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, не пов’язаних
з якістю отриманих подарунків, а також за можливі наслідки не належного використання
таких Подарунків Акції.
6.5. Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.

7. Умови участі в Акції та умови визначення переможців
7.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 5 цих
Правил, необхідно:
7.1.1. Протягом періоду проведення Акції здійснити покупку в одному з
супермаркетів, визначених Адресною програмою, 6 (шести) одиниць будь-якої Акційної
Продукції одним чеком та зберегти фіскальний чек в якому міститься інформація про

придбання відповідної кількості Акційної продукції в період проведення Акції(надалі –
Чек).
7.1.2. Зареєструвати номер Чеку шляхом відправлення його в СМС-повідомленні на
короткий номер 3200 в період з 00:00:01 1(першого) грудня по 23:59:59 28 лютого 2018
року.
7.2. Всі учасники, які виконали умови, визначені п. 7.1. цих Правил, беруть участь у
визначенні Учасників Акції, які отримують право на одержання Подарунків (надалі –
Переможці).
7.3. Кількість смс з унікальним номером Чека, які може зареєструвати 1 Учасник не обмежена.
7.4. Визначення Переможців Акції, які матимуть право отримати один з
подарунків відбуватиметься за наступними умовами.
7.4.1. Власником Подарункового комплекту щодня визначатиметься кожен Учасник
Акції, який зареєстрував унікальний номер Чеку, порядковий номер реєстрації якого у
загальній системі зареєстрованих Чеків у цейдень дорівнює 23 (двадцяти трьом).
У випадку, якщо Учасник, з належним лише йому унікальним номером телефону
вже був визначений власником Подарункового комплекту в попередні дні, то право стати
власником Подарункового комплекту переходить до Учасника Акції з наступним
порядковим номером.
У Випадку, якщо в якийсь із днів, для визначення Переможця, загальна кількість
отриманих СМС-повідомлень менше ніж 23 (двадцяти три), виграшним вважається
останній зареєстрований номер Чеку у цей день, а Переможцем відповідно Учасник, який
відправив це повідомлення.
7.4.1.1. Якщо Учасник Акції, з не залежних від Організатора/Виконавця причин не
може отримати Подарунковий комплект, то право стати Власником Подарункового
комплекту переходить до Учасника з наступним порядковим номером реєстрації у цей
день.
7.4.1.2 З Учасником Акції, який був визначений як Переможець, протягом 2 (двох)
робочих днів з моменту Визначення Переможця має зв’язатись представник Виконавця та
проінформувати особисто про умови отримання подарунку та отримати від Переможця
фото/скан копію виграшного чеку, який підтверджує наявність в чеці 6 (шести) шести
пляшок мінеральної води під ТМ «Моршинська» в асортименті.
Якщо будь-яка з умов акції не була виконана Переможцем, право стати Власником
Подарункового комплекту переходить до Учасника з наступним порядковим номером
реєстрації у цей день.
7.4.2. Визначення Переможців Акції, які отримають право стати власниками
Головного подарунку відбуватиметься шляхом випадокового комп'ютероного відбору
серед усіх зареєстрованих унікальних номерів Чеків Учасників за наступним графіком:
- 3(третього) січня 2018 року буде визначено Переможця Акції, який отримає право стати
власником Головного подарунку серед усіх номерів Чеків, які було зареєстровано з
1(першого)
по
31(тридцять
перше)
грудня
2017
року
включно;
- 1(першого) лютого 2018 року буде визначено Переможця Акції, який отримає право
стати власником Головного подарунку серед усіх номерів Чеків, які було зареєстровано з
1(першого)
по
31(тридцять
перше)
січня
2018
року
включно;
- 1(першого) березня 2018 року буде визначено Переможця Акції, який отримає право
стати власником Головного подарунку серед усіх номерів Чеків, які було зареєстровано з
1(першого) по 28(двадцять восьме) лютого 2018 року включно.
7.4.2.1. Під час здійснення визначення Переможців Акції визначається по два
резервних Переможця на кожний Подарунок, які можуть отримати Подарунок, якщо
Виконавець не може зв’язатися з Переможцем з будь-яких причин протягом 48 годин з
моменту проведення розіграшу, не залежних від Організатора/Виконавця, та/або

Переможець відмовиться від отримання Подарунку та/або Переможець вже вигравав
аналогічний Подарунок.
7.4.2.2. Протягом 5 робочих днів з моменту проведення кожного розіграшу
Головного подарунку та визначення Переможця, , з Переможцем зв’язується представник
Виконавця для уточнення даних про Переможця Акції та даних, які необхідні для
вручення Подарунку. Після чого результати розіграшу оприлюднюються на Сайтах .
7.5. Учасником Акції може бути отримано не більше 1 (одного) Подарунку кожного
виду за весь період Акції.
8. Порядок та строки отримання Подарунків Акції
8.1. Порядок та строки отримання Головних подарунків. –
8.1.1. Для отримання Подарунку Учасник Акції повинен протягом 5 (п’яти) робочих
днів з моменту отримання телефонного дзвінка від Виконавця з інформацію про виграш
Подарунку надати Виконавцю Акції за вказаною ним адресою електронної пошти
наступну інформацію:
А. Власну адресу проживання для подальшої доставки відповідного Подарунку.;
Б. Повідомити шляхом надіслання електронного листа персональні дані, які необхідні
для сплати податків та зборів з вартості Подарунку: ПІБ, паспортні дані (номер, серія,
назва органу, який видав паспорт, дата видачі), індивідуальний податковий номер та
прикласти до листа скан-копії зазначених документів а також скан-копію відповідного
Чеку, номер якого був зареєстровано відповідним Учасником Акцїі та був вибраний як
виграшний, який підтверджує виконання Правил акції для участі в розіграші подарунку. ..
В. Після надання всієї необхідної інформації та документів представнику Виконавця
Головний подарунок буде доставлено протягом 7 (семи) днів та вручено особисто в руки
Переможцю, який має засвідчити свою особу. В момент отримання Подарунку Учасник
має підписати акт прийому-передачі Подарунку.
8.2. Порядок та строки отримання Подарункових комплектів:
8.2.1. Для отримання Подарунку Учасник Акції повинен протягом телефонного
дзвінка від представника Виконавця надати усю необхідну інформацію для доставки йому
Подарункового комплекту в тому числі прізвище та ім’я і повну адресу для доставки а
також вказати газацію мінеарльної води, яку Переможець бажає отримати – негазовану
або слабогазовану.
8.2.1.1. Для підтвердження свого права на отримання Подарункового комплекту Учасник
Акції, якого було визначено як власника Подарункового комплекту згідно з даними
правилами, повинен протягом дня надати Виконвцю скан-копію/фотографію відповідного
Чеку, номер якого був зареєстровано відповідним Учасником Акцїі та був вибраний як
виграшний для перевірки дотримання усіх правил участі в акції.
8.2.1.2 Після підтвердження права на отримання Подарункового комплекту,
подарунок буде доставлено Переможцю протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів на
вказану адресу представником Організатора.
У разі, якщо вказана адреса Переможця знаходиться за межами покриття регіону
доставки Представника Організатора з Переможцем буде додатково погоджені період та
можливе місце доставки Подарунку.
В момент отримання Подарункуучасник має підписати відповідні документи про
отриманняПодарункового комплекту.
8.3. Відмова від надання копій документів та/або інформації та/або надання їх
пізніше вказаного в Правилах строку та/або надання копій документів, що мають ознаки
фальсифікації та/або надання неповних / нерозбірливих копій документів позбавляє

Переможця Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається, що такий
Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції.
8.5. Відправлення Подарунків Акції буде здійснюватися згідно розділу 8 даних
Правил але не пізніше 20 березня 2018 року.
8.6. УВАГА! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Подарунків на
територію зони проведення АТО (Антитерористичної операції), Автономну
Республіку Крим та тимчасово окуповані території України.
Будь-які претензії від Учасників з причин вказаних вище у цьому пункті не
приймаються та жодні компенсації не виплачуються.
8.7. Ненадання / несвоєчасне надання даних / надання недостовірних даних, що
мають надаватися учасниками Акції відповідно до цих Правил, позбавляє Учасників права
на отримання Подарунків Акції.
9. Інші умови Акції.
9.1. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах
цих Правил.
9.2. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил
та зобов’язуються їх виконувати.
9.3. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.4. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою,
заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
9.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за
перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.
Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів
поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку, в тому числі, але не обмежуючись, за
технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час
проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку,
внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені
про право на отримання Подарунків Акції/ не змогли зареєструватися на Сайті Акції та ін.
9.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту
їх розміщення на Сайтах.
9.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом
всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку
їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для розміщення Правил Акції. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб,
передбачений у цьому пункті Правил, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
9.8. Організатор Акції залишає за собою право змінювати фонд Подарунків Акції
та/або окремих видів Подарунків Акції, або включити в Акцію інші Подарунки, не
передбачені цими Правилами.
9.9. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будьяким з Учасників Акції Подарунків Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини
невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених
цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
9.10. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будьяких суперечок стосовно Учасників Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які
суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на
одержання Подарунків Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.11. Факт участі в Акції є згодою Учасника/Переможця на надання персональних
даних, у тому числі його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного
телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної інформації Виконавцеві/третім
особам, визначеним Виконавцем, в зв’язку з визначенням Учасника Переможцем Акції, та

їх обробку Виконавцем Акції та/або його уповноваженими представниками, включаючи
збір, систематизацію, накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред'явлення
претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання (виключно для цілей вручення
Подарунків, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях, пов'язаних з проведенням
цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних в
цілях, пов'язаних з проведенням цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
9.12. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої інформації та його особистих даних Організатором, з
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України (в т.ч. 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, Учасник надає свою безумовну згоду на
використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України
«Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для
надсилання інформації (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 будь-якою третьою особою. Усі відео- та
фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у
зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого
відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Подарунків
(без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на
використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників,
включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на
поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на
передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є
власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту
їх участі у Акції.
9.13. Якщо інше не передбачено даними Правилами, персональні дані Переможців
Акції будуть використовуватися виключно Організатором та/або Виконавцем або
уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення
конфіденційних даних, у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення
Подарунків Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з
цією Акцією.
9.14. Відносно всіх персональних даних, наданих Переможцями Акції, Виконавець
або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та
вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до
Закону України «Про захист персональних даних».
9.15. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений
з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор
Акції та/або Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти
Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким
передаються його персональні дані.
9.16. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку Акції, не може
передавати своє право отримати такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за
договором дарування третім особам.
9.17. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
остаточне рішення приймається Організатором.

