ПРАВИЛА КОНКУРСУ
«Viber FCB»
01 листопада 2017 року
1.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором конкурсу «Viber FCB» (надалі - «Конкурс») є Viber Media S.a.r.l
(надалі - «Організатор»). Метою проведення Конкурсу є популяризація бренду Viber і
залучення потенційних користувачів мобільного додатка Viber.
1.2. Термін проведення Конкурсу з «06» листопада 2017 року по «12» листопада 2017
року (до 23:59 за київським часом) (надалі - «Період»), Конкурс проводиться в мобільному
додатку Viber.
1.3. Інформування користувачів про Конкурс проводиться шляхом розміщення цих
Правил та інформації в глобальній мережі Інтернет за URL-адресою:
http://cdn.chatleap.com/.
1.4. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться 13 листопада 2017 року (до 23:55 за
київським часом).
1.5. Беручи участь в Конкурсі, користувач визнає, що надає свої персональні дані
Організатору.
1.6. Конкурс не є лотереєю і не заснований на ризику. Для того щоб взяти участь в
Конкурсі, не потрібно здійснювати будь-яку покупку. Грошовий еквівалент призу не
видається.
1.7. Організатор має право змінити Правила Конкурсу або скасувати Конкурс до його
початку, а також продовжити термін проведення Конкурсу. Інформування Учасників про
зміну Правил, про скасування Конкурсу або про інші істотні події, пов'язані з проведенням
Конкурсу,
здійснюється
шляхом
публікації
інформації
за
URL-адресою:
http://cdn.chatleap.com/.
1.8. Рішення Організатора Конкурсу з усіх питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу, є
остаточними і не підлягають перегляду. Організатор залишає за собою право не вступати в
листування з Учасниками Конкурсу та з наближеними до них особами.
1.9. Конкурс проводиться відповідно до положень цих правил і чинного законодавства
України.
1.10. Організатор не несе жодної відповідальності за відповіді, не отримані вчасно або з
іншої причини, включаючи внаслідок технічної помилки або несправності.
2.
УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс проводиться на території України. Учасниками Конкурсу можуть бути
особи, які досягли віку 18 (вісімнадцяти) років, громадяни України, які постійно
проживають на території України, мають в наявності закордонний паспорт, які встановили
мобільний додаток Viber на свій мобільний пристрій. До участі не допускаються
співробітники компанії Viber (Viber Media S.a.r.l) їх афілійованих і дочірніх компаній, а
також їхні родичі та особи, що беруть безпосередню участь в організації Конкурсу.
2.2. Беручи участь в Конкурсі, кожен користувач зобов'язується дотримуватись
Законодавства України, а також визнає повну та безумовну згоду з цими Правилами і
рішеннями Організатора, пов'язаними з ходом і результатами Конкурсу. Беручи участь в
Конкурсі, у відповідності з ЗУ «Про захист персональних даних», кожен учасник надає

свою згоду на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача)
Організатором та решти групи компаній Rakuten персональних даних з метою
проведення, просування Конкурсу та інших цілей, пов'язаних із Конкурсом.
2.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен користувач автоматично звільняє Організатора від
будь-якої відповідальності щодо будь-яких претензій, витрат, збитків, шкоди або
пошкоджень будь-якого характеру, які сталися не з вини Організатора, що випливають з
проведення Конкурсу або у зв'язку з володінням, наявністю або використанням Призу.
3.
МЕХАНІКА КОНКУРСУ
3.1. Після виконання користувачем дій, зазначених у пункті 3.2. цих Правил, користувач
стає учасником Конкурсу (надалі - «Учасник»). Беручи участь в Конкурсі, Учасник
автоматично погоджується з цими Правилами.
3.2. Для участі в конкурсі необхідно:
• Бути зареєстрованим користувачем мобільного додатка Viber;
• Бути підписником публічного чату ФК «Барселона», розміщеного в глобальній мережі
Інтернет за адресою https://viber.com/fcbarcelona ;
• Перейти в чат-бот партнера Організатора - https://viber.com/football24ua ;
• Виконати конкурсне завдання, відповівши вірно на всі питання чат-бота партнера
Організатора.
3.3. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми Учасників, пов'язані з
якістю програмного забезпечення, комп'ютерних пристроїв, Інтернет-з'єднання та інші, за
технічні проблеми і доступність мобільного додатка Viber або за збої, викликані
несанкціонованим втручанням третіх осіб.
3.4. Кожен Учасник Конкурсу надає Організатору та решті групи компаній Rakuten право
на використання його зображень (фотографій), персональних даних, інтерв'ю або інших
матеріалів про нього, пов'язаних з його участю в Конкурсі, для цілей проведення Конкурсу,
при поширенні рекламної інформації про Конкурс, що пов'язана з рекламними
матеріалами Організатора на необмежений термін і без виплати Організатором Учаснику
будь-якої додаткової винагороди.
3.5. Учасники Конкурсу самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з
участю в Конкурсі (у тому числі, витрати, пов'язані з доступом до мережі Інтернет).
3.6. Використання будь-яких автоматизованих систем для участі в Конкурсі заборонено.
Будь-яка підозра у використанні таких систем може призвести до втрати результатів без
пояснення причин.
3.7. Організатор має право без попереднього повідомлення відсторонити Учасника від
участі в Конкурсі в наступних випадках:
3.7.1. підозри у використанні і використання будь-яких автоматизованих систем для
участі в Конкурсі;
3.7.2. використання декількох акаунтів в мобільному додатку Viber одним і тим же
Учасником;
3.7.3. публікація коментарів, що містять образу, провокацію, односкладові і беззмістовні
фрази, фрази, що дублюються, спам і рекламу, негативний опис бренду та/або продукції,
порушення морально-етичних норм (на розсуд Організатора).

4.
4.1.
4.2.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
Переможцем Конкурсу визнається 1 (Один) Учасник Конкурсу.
Дата визначення Переможця Конкурсу, а також дата публікації імені Переможця 13 листопада 2017 року (до 23:55 за київським часом). Переможець обирається у довільному
порядку з числа користувачів, які виконали дії, передбачені п. 3.2. цих правил.
4.3. Переможець зобов'язується надати свої дані (при наявності – дані третьої особи)
для вручення Призу (ПІБ, дата народження, паспортні дані, ІПН, адреса постійної
реєстрації, адреса для доставки з індексом, контактний телефон, а також іншу інформацію
на вимогу Організатора) шляхом особистих повідомлень в мобільному додатку Viber.
4.4. Організатор Конкурсу залишає за собою право вимагати від будь-якого переможця
Конкурсу підтвердження того, що він є власником облікового запису Переможця Конкурсу
в мобільному додатку Viber, а також підтвердження достовірності своєї особистості.
4.5. При неподанні (не пред'явленні) Переможцем Конкурсу всіх необхідних
документів, інформації та даних, зазначених у пункті 4.4 цих правил, упродовж розумного
строку, Приз, який підлягає відправці (врученню) Одержувачу, визнається незатребуваним
і використовується Організатором на власний розсуд.
4.6. Ім'я переможця, відповіді на питання Конкурсу, факт отримання призу, а також
кадри, документація і відео про приз та призову поїздку Переможця можуть бути
опубліковані в рамках кампанії Організатора та надані більш ніж 800 мільйонам
користувачів Viber в межах мережі Організатора, а також широкій громадськості, а також в
засобах масової інформації та інших соціальних мережах, в тому числі на Facebook, без
додаткового дозволу від переможця. Беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим
заздалегідь беззастережно погоджується з такими публікаціями. Переможець Конкурсу,
приймаючи Приз, надає Організатору право на використання його зображення (образу),
його персональних даних та інтерв'ю, інших матеріалів, пов'язаних з його участю в
Конкурсі без обмеження терміну, території і без виплати йому додаткової винагороди.
5.
ПРИЗОВИЙ ФОНД
5.1. Призовий фонд Конкурсу утворюється за рахунок коштів Організатора та
використовується виключно для відправлення (вручення) Призу Переможцю Конкурсу.
5.2.
В якості Призу Переможець Конкурсу отримує два квитки на футбольний матч ФК
«Барселона» проти ФК «Сельта», який пройде в Іспанії, м. Барселона, 03 грудня 2017 року
або два квитки на інший матч ФК «Барселона». Переможець має право передати другий
квиток третій особі на розсуд Переможця.
5.3. Організатор, спільно з видачею Призу, зобов'язується відшкодувати всі витрати
Переможця на оформлення візи, проживання (3 дні, 2 ночі, готель 3-4 зірки), медичну
страховку подорожуючих осіб на час подорожі і витрати на авіаквитки (економ-клас) до/з
м. Барселона для Переможця і другої особи (за наявності).
5.4. Організатор зобов'язується не пізніше ніж через 30 (Тридцять) календарних днів з
моменту публікації підсумків Конкурсу передати Переможцю Приз шляхом відправлення
Призу кур'єрською службою (поштовим відправленням) або відправлення Призу в
електронному вигляді на адресу електронної пошти Переможця.

5.5. Організатор не несе відповідальності за несвоєчасну передачу та/або неотримання
Призу, якщо це сталося не з вини Організатора.
5.6. Приз не видається у грошовому еквіваленті, обміну та поверненню не підлягає.
5.7. Якщо з переможцем немає можливості зв'язатись або Переможець не претендує
на приз протягом 7 днів з моменту повідомлення, Організатор залишає за собою право
відкликати такий приз у Переможця і замість цього вибрати іншого Переможця.
6.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАТКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
6.1. Податок на доходи фізичних осіб, а також будь-які інші податки і збори, які
стягуються внаслідок вручення Призу Переможцю, підлягають оплаті і декларуванню
згідно із чинним законодавством України. Організатор виступає в якості податкового
агента Переможця відповідно до законодавства України.
6.2. Беручи участь в Конкурсі та погоджуючись з цими Правилами, учасник вважається
належним чином поінформованим про вищезазначений обов'язок.
7.
КОНТЕНТ І ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
7.1. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує і зобов'язується, що:
7.1.1. Бере участь в Конкурсі особисто.
7.1.2. Несе відповідальність перед Організатором в зв'язку з участю і повністю
відшкодує Організатору будь-які претензії щодо законності своєї участі або
недотримання вищезгаданого.
7.1.3. Підтверджуючи свою участь, Учасник гарантує, що він не використовує
контент, який не відповідає цим Правилам Конкурсу.
7.1.4. Цим Учасник надає Організатору та решті групи компаній Rakuten
(«Уповноважені сторони») безвідкличну, безстрокову, невиключну і
глобальну ліцензію ( «Ліцензія») на використання відповіді(-ей) в Конкурсі, а
також кадри і відео про приз переможців, будь-яким чином розумно вибрані
Уповноваженими Сторонами для цілей Конкурсу, а також для просування
послуг Організатора та решти групи компаній Rakuten, продуктів та інших
комерційних цілей, включаючи, окрім іншого, ліцензію на копіювання,
передачу, витримку, публікацію, редагування, поширення, публічне
відображення, створення похідних робіт, хосту, вказівників, кешу, тегів,
кодування, зміни і адаптації в будь-яких формах, які відомі або в подальшому
будуть розроблені. Учасник тим самим гарантує, що має право надати
Ліцензію. Якщо Учасник не бажає надавати Уповноваженим Сторонам
зазначену Ліцензію, йому не слід брати участь в Конкурсі.
7.2. Крім того, підтверджуючи свою участь в Конкурсі, Учасник зобов'язується, що не
допустить сам і не дозволить іншим:
7.2.1. Займатись надмірним використанням сайту або мережі Конкурсу, як
визначено Організатором, або порушувати доступність сайту або мережі
Конкурсу іншим користувачам.
7.2.2. Втручатись чи порушувати Конкурс та/або мережу Viber або будь-яким чином
втручатися в системи або сервіси Організатора.
7.3. Організатор може, але не зобов'язаний, розглядати будь-яку заявку на участь і
блокувати, видаляти, додавати роз'яснення, редагувати, змінювати, замінювати або

видаляти Учасника, якого Організатор на свій власний розсуд вважає таким, який не
відповідає будь-якій з вимог цих Правил Конкурсу, умов проведення та політиці будь-яких
соціальних мереж та/або будь-якого чинного законодавства.
7.4. Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-якого Учасника, який
не має права брати участь в Конкурсі.
8.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
8.1. ОРГАНІЗАТОР, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКІ З ЙОГО АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТА/АБО ДИРЕКТОРІВ,
ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАЦІВНИКІВ, ПІДРЯДНИКІВ АБО АГЕНТІВ НЕ БУДУТЬ НЕСТИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, НАВМИСНІ, ВИПАДКОВІ, ПОБІЧНІ ЗБИТКИ ЧИ
ВИТРАТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЯКОСТІ ПОКАРАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ УЧАСТІ В
КОНКУРСІ АБО БУДЬ ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОНКУРСОМ. ЦІ ВИКЛЮЧЕННЯ
ВКЛЮЧАЮТЬ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ЗБИТКИ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ВТРАТУ
РЕПУТАЦІЇ, ПОМИЛКУ РОБОТИ, НЕСПРАВНІСТЬ КОМП'ЮТЕРА АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ
КОМЕРЦІЙНІ ВТРАТИ АБО ЗБИТКИ, НАВІТЬ ЯКЩО ОРГАНІЗАТОР БУВ ПОПЕРЕДЖЕНИЙ ПРО
МОЖЛИВІСТЬ ВТРАТИ І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ АБО ТЕОРІЇ РІВНОСТІ, НА
ПІДСТАВІ ЯКОЇ ГРУНТУЄТЬСЯ ПРЕТЕНЗІЯ. У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО В ДЕЯКИХ ДЕРЖАВАХ АБО
ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА НЕПРЯМІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, У ТАКИХ ДЕРЖАВАХ АБО ЮРИСДИКЦІЯХ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ОРГАНІЗАТОРА
ОБМЕЖУЄТЬСЯ
В
МЕЖАХ,
ДОЗВОЛЕНИХ
ЗАКОНОДАВСТВОМ.
8.2. В ЯКОСТ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ, УЧАСНИК БАЖАЄ ЗВІЛЬНИТИ ОРГАНІЗАТОРА І
БУДЬ-ЯКОГО З ЙОГО АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТА/АБО ДИРЕКТОРІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ,
ПРАЦІВНИКІВ, ПІДРЯДНИКІВ АБО АГЕНТІВ В МАКСИМАЛЬНОМУ СТУПЕНІ, ДОЗВОЛЕНІЙ
ЗАКОНОМ, ВІД БУДЬ-ЯКИХ І ВСІХ ЗБИТКІВ, ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ДІЙ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ,
БУДЬ-ЯКИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ШКОДИ АБО ЗБИТКІВ ОСОБАМ АБО ВЛАСНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ
БУТИ ЩОДО: ДОСТУПУ ДО БОТУ ШАКІРИ; ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ АБО ІНШОЇ УЧАСТІ В
БУДЬ-ЯКОМУ АСПЕКТІ КОНКУРСУ; ОТРИМАННЯ, ВОЛОДІННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ БУДЬЯКОГО ПРИЗУ, ЯКЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ПІДГОТОВКИ, УЧАСТІ АБО ПОДОРОЖІ ТА/АБО
БУДЬ-ЯКОЇ АКТИВНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ПРИЗАМИ; АБО БУДЬ-ЯКИХ ОРФОГРАФІЧНИХ АБО
ІНШИХ ПОМИЛОК У ЦИХ ПРАВИЛАХ КОНКУРСУ АБО АНОНСУВАННЯ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЗУ.
9.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
9.1. Беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим погоджується отримувати
маркетингові або рекламні матеріали від Організатора та решти групи компаній Rakuten.
Крім того, беручи участь в Конкурсі, Учасник тим самим погоджується, що його інформація
буде передана Організатору та решті групи компаній Rakuten згідно з їх Умовами
користування та Політикою конфіденційності.
9.2.
Згідно із чинним законодавством, Організатор залишає за собою право скасувати
або змінити Конкурс і ці Правила Конкурсу в будь-який час без попереднього
повідомлення та на власний розсуд Організатора.

