Офіційні правила
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Filly Stars»
Організатор/Виконавець: ТОВ «КIДДIСВIТ»
1. Умови участі в рекламній акції під умовною назвою «Filly Stars»
(надалі - «Акція»):


В Акції можуть брати участь лише дієздатні громадяни України, які
проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період
проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, наведені нижче.



Акція проводиться по відношенню до товарів під знаком для товарів і послуг
«Filly Stars» (ФІЛІ СТАРЗ) (надалі - «Акційна продукція»), офіційним імпортером
якої на території України, підконтрольній українській владі є Організатор:



Набір з фігуркою та карткою Filly Stars (арт. M081001-00D0). УВАГА! Інші
серії продукції під ТМ «Filly» (Філі) участі в Акції не беруть та не визнаються
Акційною продукцією.



До участі в Акції приймаються тільки картки Filly Stars, імпортером яких в
Україні є ТОВ «КIДДIСВIТ», що підтверджується українським маркуванням на
картках.



Щоб стати Учасником Акції, особа має надіслати в одному конверті 22
(двадцять дві) картки з зображенням 22 різних єдинорогів Filly Stars на
адресу: Україна, м. Дніпро, 49000, а/с 250. З метою забезпечення отримання
Виконавцем листа учасникам Акції, рекомендується надсилати картки
рекомендованим листом. Проте, ця умова не є обов’язковою до виконання,
остаточне рішення щодо способу відправки карток приймається Учасником Акції
самостійно.

 На конверті з картками від Акційної продукції Учасник (повнолітня дієздатна
особа) має розбірливо українською мовою зазначити свої прізвище, ім’я, побатькові, вік, контактний телефон, повну поштову адресу з індексом, за
якою Учасник бажає отримати Подарунок.



Організатор та Виконавець надають Подарунки виключно в межах наявного
фонду Подарунків, за умови належного та повного дотримання і виконання
Учасниками вимог та умов цих Правил Акції.

Фонд Подарунків Акції:


Подарунок: Ігровий набір FILLY - ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК (майданчик, 4 мініфігурки, в асорт.), арт. M081066-00B0, загальною кількістю: 1000 (тисяча)
шт.



Загальна кількість фонду Подарунків Акції складає 1 000 (тисячу) шт. за весь
період Акції.



Кількість Подарунків Акції обмежена і становить вищезазначену кількість.
Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості
Фонду Подарунків Акції, що зазначений вище.



З метою попередження зловживань, кожен Учасник Акції протягом періоду
проведення Акції, вказаного у п.2. цих Правил Акції, виконуючи всі умови
цих Правил може отримати не більше 1 (одного) Подарунка. Конверти з 22
(двадцяти двома) картками від Акційної продукції, надіслані понад ці
обмеження не будуть прийматися до уваги під час визначення власників
Подарунків Акції. Кожний конверт з картками вважається окремим
виконанням умов Акції за цими Правилами. Картки надіслані у різних
конвертах одним Учасником не додаються.



Якщо у конверті міститься менше ніж 22 (двадцять дві) картки від Акційної
продукції, відправник такого листа не може отримати Подарунок.



Якщо у конверті міститься більше ніж 22 (двадцять дві) картки від Акційної
продукції (не залежно від їх кількості), такий лист зараховується як один
лист.



Якщо у конвертi містяться картки з однаковим зображенням, вони
зараховуються як одна.



Картки, які надсилаються у конверті мають бути цілісними (без серйозних
пошкоджень, не розірваних навпіл, які можуть ускладнити та/або
унеможливити ідентифікацію картки та/або встановлення факту, що така
картка є карткою саме від Акційної продукції).



Листи, конверти, картки від Акційної продукції, інші будь-які вкладення у
листи, з дати їх отримання є власністю Організатора Акції та поверненню
Учасникам Акції не підлягають. Учасники Акції, беручи участь у Акції, тим
самим надають свою безумовну згоду на це.



Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані відповідати на листи Учасників
Акції, що надходять на абонентську скриньку Акції.



Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть
участь в підготовці, організації та проведенні Акції, а також їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, іноземці, особи
без громадянства. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.



Учасники Акції несуть відповідальність за правильність та достовірність
зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, вид тощо), зазначених в рекламних
матеріалах, які будуть поширюватись, в будь-який спосіб, Виконавцем
та/або Організатором Акції протягом Терміну проведення Акції (згідно з п. 2.
даних Правил), може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду
Подарунків.
2. Термін та територія проведення Акції:




Акція проводиться у період з «01» грудня 2016 року по «01» червня 2017
року включно (далі також «строк проведення Акції» або «період Акції»).



Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за
винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також
ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на
підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та
оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та
збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014
року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки
мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця
гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині
відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам за адресами, що
знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а
також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане
обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких
територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали
всі вимоги та умови цієї Акції, відділення «Укрпошти» здійснюватимуть
відправлення/доставку/видачу Подарунків Акції в таких населених пунктах
Донецької та Луганської областей, або якщо такі Учасники вказали будь-яке
інше відділення доставки «Укрпошти» на території України, окрім тих, що
знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і
відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо
Учасники, які здобули право на отримання Подарунків Акції виявлять бажання
та матимуть змогу самостійно отримати належний їм Подарунок у спосіб та місці
погодженому із Виконавцем.



Листи з картками від Акційної продукції, які будуть надіслані до «01» грудня
2016 року або після «01» червня 2017 року (дата відправки визначається за
поштовим штемпелем), до участі в Акції не приймаються.



У випадку, коли дата визначення Учасників Акції, що отримуватимуть
Подарунок, припадатиме на державне свято або вихідний день, визначення

Учасників Акції, що отримуватимуть Подарунок, переноситься на наступний за
цими днями робочий день.
3. Умови отримання Подарунків:
Подарунки – Ігровий набір FILLY - ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК (майданчик, 4
міні-фігурки, в асорт.), арт. M081066-00B0
Перші 1 000 (тисяча) Учасників Акції, які надішлють 22 (двадцять дві) ціліснi
рiзнi картки від Акційної продукції в одному конверті гарантовано отримають
Подарунок Ігровий набір Filly. Одному листу з 22 (двадцяти двома) цілісними
рiзними картками від Акційної продукції відповідає один Подарунок.
4. Порядок і термін отримання Подарунку:



Порядок і термін отримання Подарунків:


Подарунки відправляються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
моменту визначення Учасника, як такого, що належним чином та в повному
обсязі виконав усі умови даних Правил, але не пізніше «1» липня 2017 року
включно.



Подарунки відправляються посилкою за адресою, вказаною Учасником на
конверті. Отримання цих Подарунків здійснюється Учасниками шляхом
отримання посилки у відділеннях «Укрпошти».



Подарунки, що не будуть отримані Учасниками Акції у відділеннях
«Укрпошти» за вказаною Учасником адресою протягом 30 (тридцяти)
календарних днів від дати їх надходження, повертаються відправнику. В цьому
випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично
втрачає право на отримання Подарунку та будь-якої компенсації, в т.ч.
грошової, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим
Подарунком на власний розсуд.



Подарунки доставляються у всі відділення «Укрпошти» на території України,
окрім тих відділень, що розташовані на території АР Крим, а також низки
населених пунктів Донецької та Луганської областей, в яких
відправлення/доставка/видача неможлива або ускладнена у зв’язку з форсмажорними обставинами: зокрема, але не обмежуючись, тимчасова окупація,
проведення антитерористичних операцій, воєнних дій будь-якого роду,
збройних заворушень тощо, що знаходяться поза контролем
Організатора/Виконавця.

У випадку неможливості відправлення/доставки/вручення Подарунків у
відділення «Укрпошти», що знаходиться за адресою, вказаною Учасником,
Учасник узгоджує із Виконавцем іншу адресу (відділення «Укрпошти») протягом
2 (двох) робочих днів з моменту повідомлення Учасника про неможливість
відправлення/доставки/вручення Подарунку за вказаною ним адресою. У
випадку не погодження нової адреси відправлення/доставки/вручення з
Виконавцем протягом строку передбаченого вище, вважається, що такий
Учасник добровільно відмовився від належного йому Подарунку та втрачає
право на такий Подарунок. При цьому жодних компенсацій, в тому числі і
грошової, не передбачено.
5. Інші умови отримання Подарунків Акції:





Повторне відправлення Подарунків Акції, не одержаних з будь-яких підстав,
не передбачається, і Організатор та Виконавець не несуть зобов’язань і не
розглядають претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику будь-яких
компенсацій, в т.ч. і грошової.



Отримання Подарунків Акції допускається лише особами, що отримали на
них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому
цими Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може
отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права
передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.



Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених
документів є необхідною умовою отримання Подарунку Акції. Невиконання
будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного
Учасника права на одержання Подарунку. При цьому, відповідний Учасник
вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного
Подарунку та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції
будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.



Подарунки Акції не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент.
Організатор має право замінити Подарунок, який бере участь в Акції, на інший
аналогічний, за умови попереднього оповіщення на сайті
http://www.kiddisvit.ua/ про таку заміну.



Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть
відповідальності стосовно подальшого використання Подарунків Акції
Учасниками після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції
скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин. З моменту одержання
Подарунків Учасником Акції Організатор/Виконавець Акції й пов’язані з Акцією
особи не відповідають за подальшу їхню долю.



Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість
Учасників Акції за Акцією отримати або скористатися Подарунками Акції з будьяких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього
необхідних документів, а також при відсутності особи, що здобула право на
отримання Подарунку Акції, неможливості її повідомлення про відповідний
Подарунок Акції так, як це вказано вище, тощо.



Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будьякого характеру (зокрема, але не обмежуючись, проведення антитерористичних
операцій), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території
проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця
Акції обставини, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати
України або іншим відповідним документом.

Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання
Подарунку Акції, де Подарунок Акції, або право на отримання їх буде предметом
угоди або засобом платежу, або виступати як предмет застави.
6. Інформування Учасників Акції:





Офіційні Правила Акції публікуються на сайті http://www.kiddisvit.ua/, також
ознайомитися з ними можна за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30, в
період з «01» грудня 2016 року по «01» червня 2017 року включно.



* Телефон гарячої лінії: 0-800-30-40-30 працює в робочі дні з 9.00 год.
до 21.00 год. за київським часом, у вихідні дні – з 10.00 до 22.00 год. за
київським часом.



**Усі дзвінки зі стаціонарних номерів телефонів в межах України є
безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів сплачуються згідно з
тарифами відповідного оператора.

Результати Акції будуть опубліковані на сайті http://www.kiddisvit.ua/ не
пізніше «01» липня 2017 року включно, також ознайомитися з ними можна буде
за телефоном гарячої лінії 0-800-30-40-30.
7. Інші положення:





У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення
Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і
обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення
Організатора/Виконавця з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції
вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й
поширюються на всіх Учасників Акції.



Організатор залишає за собою право в будь-який момент проведення Акції
змінити/доповнити ці Правила на власний розсуд, про що повідомляє на
сайті http://www.kiddisvit.ua/



Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами
Акції та повинен їх виконувати. У випадку незгоди Учасника Акції з її Правилами,
вважається, що такий Учасник добровільно достроково припинив свою участь в
Акції, а надіслані ним конверти (якщо такі були) анулюються і не приймають
участі у визначені власників Подарунків Акції, а також не повертаються та/або
не компенсуються жодним чином Учаснику, який їх надіслав.



Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які
помилки операторів поштового зв’язку (відділення «Укрпошти») та кур’єрських
служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із
запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин
непереборної сили (форс-мажор).



Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність та
точність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними
та адресу).



Відправляючи конверт з картками від Акційної продукції Учасник тим самим
надає Виконавцю/Організатору свою явну добровільну згоду на збір та обробку
його персональних даних, зазначених на конверті (перелічених в п.1. цих
Правил вище), з метою належного виконання Виконавцем/Організатором умов
цих Правил Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправки (вручення)
Подарунків Акції таким Учасникам, що належним чином та в повному обсязі
виконали умови цих Правил та були визнані такими, що здобули право на
отримання відповідного Подарунку Акції, публікації інформації про таких
Учасників на сайті http://www.kiddisvit.ua/ в розділі про власників, які здобули
право на отримання Подарунків. Організатор/Виконавець гарантують, що
отримані персональні дані Учасника не будуть розміщені у вільному та
неконтрольованому доступі (зокрема, на пошукових та інтернет ресурсах),
передані третім особам, що не мають жодного відношення та/або не залучені до

проведення Акції (окрім «Укрпошти», а також державних, правоохоронних,
податкових, судових органів та органів прокуратури, на підставі отриманої
Виконавцем/Організатором Акції від таких органів вмотивованої законної вимоги
про надання таких персональних даних), а також будуть використовуватися
виключно з метою, передбаченою цими Правилами, згідно з ЗУ «Про захист
персональних даних» протягом розумного та необхідного для досягнення мети
збору та обробки персональних даних строку. По досягненню мети збору та
обробки персональних даних Учасників, такі персональні дані знеособлюються,
вилучаються та знищуються. Учасник Акції має право в будь-який момент
відкликати свою згоду на збір та обробку його персональних даних, попередньо
письмово повідомивши про таке Організатора та/або Виконавця відповідно.
Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за неможливість
доставки Подарунку Учаснику Акції, у випадку відкликання таким Учасником
своєї згоди на збір та обробку його персональних даних до моменту фактичної
відправки Подарунку. Отримані в рамках цієї Акції персональні дані Учасників
зберігатимуться за адресою: 49000, м. Дніпро, вул.. Решетилівська 33-а, до
моменту їх знеособлення та знищення по досягненню мети обробки.


Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть
відповідальності за неможливість надіслання/надання/використання Подарунків
Акції Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від
Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або
прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані
неправильно та/або нерозбірливо, змінено або якщо доставка була неможливою
чи ускладненою тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання
будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.



Відправляючи конверт з картками від Акційної продукції та беручи участь в
Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою явну добровільну згоду на
безкоштовне використання наданої ним інформації про себе
Організатором/Виконавцем Акції, 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, зображення Учасника, 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 підтверджує
свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч.
рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будьяких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або
Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та
Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будьякий момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши
Організатора про таке рішення.



Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть
надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції та
отримання Подарунку Акції лише за наявності окремої в кожному випадку
письмової згоди ТОВ «КIДДIСВIТ».



Організатор/Виконавець і пов’язані з Акцією особи не вступають в будь-які
спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та прав на одержання
Подарунку та/або Головного подарунку Акції. Організатор/Виконавець Акції не
беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.



Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для
повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.



Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з
ними.



Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.



Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

