Офіційні правила рекламного інтернет-конкурсу
«Новорічний фотоспогад»
(далі за текстом — «Умови (Правила)»)
1. Загальні положення.
1.1. Метою Конкурсу є визначення серед надісланих новорічних фото найкращих (50 шт.).
2. Організатори Конкурсу.
2.1. Організатором рекламної акції «Новорічний фотоспогад» (далі — Акція або рекламна
Акція) є Публічне акціонерне товариство «Житомирський маслозавод», ТМ «Рудь».
Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4; код ЄДРПОУ: 00182863
(далі — «Організатор»).
2.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Доріс Адвертайзинг», ЄДРПОУ 38074173.
Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Любарська, буд. 4, кв. 39, тел.: 0412 46-1919 (далі – Виконавець»). Виконавець акції є відповідальним за належну організацію
роботи сайту konkurs.rud.ua, його технічну підтримку та редагування, проведення
комунікації з Учасниками акції, медіа залучення, повідомлення всіх переможців акції про
їх перемогу, доставка та вручення подарунків переможцям.
3. Учасники Конкурсу.
3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи, які є громадянами України та
проживають на території України, надалі по тексту — «Учасники Конкурсу». Не
визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ній участь працівники
Організатора/Виконавців Конкурсу і будь-яких інших компаній, які беруть участь в
підготовці та проведенні Конкурсу та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки). Участь у Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних і
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4. Умови та вимоги Конкурсу.
4.1. Щоб взяти участь у Конкурсі, необхідно завантажити на сайт konkurs.rud.ua два
новорічні фото: одне — зроблене у минулі роки; друге — зроблене у поточному році.
Публікація фотографій знайдених у мережі Інтернет — заборонена.
4.2. У випадку, якщо у роботі використані не власні зображення і текст, а такі, право
інтелектуальної власності на які належить третім особам, слід отримати належним чином
оформлений дозвіл на використання таких авторських прав. Фактом додавання листівки
на сайт konkurs.rud.ua Учасник Конкурсу підтверджує особисті майнові і немайнові права
на них, та стверджує, що не має наміру та не порушує права третіх на об’єкти
інтелектуальної власності. У разі порушення учасником Конкурсу прав інтелектуальної
власності третіх осіб, такий учасник відповідає за такі порушення відповідно до чинного
законодавства, аж до кримінальної відповідальності.
4.3. У разі, якщо учасником конкурсу розміщена інформація, що порушує майнові та інші
немайнові права авторів – третіх осіб (тексти, зображення чи інші матеріали), без
отримання відповідним чином оформленої згоди на їх використання, Організатор

Конкурсу не несе відповідальності за розміщення учасником конкурсу інформації, що
порушує права третіх осіб.
4.4. Для того, щоб завантажити свою роботу (дві фотографії) на сайт konkurs.rud.ua,
необхідно коректно вказати такі дані: прізвище та ім’я, місто, де проживає учасник, дати
зроблених фото, електронна пошта, контактний номер телефону.
4.5. Внесення некоректних даних у реєстраційну форму є підставою для неотримання
подарунка. Дані однієї і тієї ж особи, вказані у реєстраційній формі кирилицею,
латиницею чи у зміненому порядку розташування імені та прізвища або навпаки не дають
підстави для взяття участі у Конкурсі двічі.
4.6. Роботи розміщуються на сайті konkurs.rud.ua в порядку їх надходження.
4.7. Роботи, що не відповідають умовам Конкурсу, не розглядаються. Модерацію робіт
проводять Організатори/Виконавці Акції.
4.8. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за несвоєчасне
надходження або ненадходження робіт, що трапилось не з вини Організатора/Виконавців.
4.9. Один учасник може надіслати на конкурс лише одну роботу. У випадку надсилання
кількох до участі в Конкурсі приймається перша надіслана листівка.
4.10. З однієї електронної адреси може бути надіслана лише одна листівка.
4.11. У випадку несвоєчасного виявлення порушень, визначених пунктами 4.4., 4.5., 4.6.,
4.7., 4.8., 4.9., 4.10. (якщо все-таки робота пройшла модерацію) Організатори/Виконавці
конкурсу залишають за собою право зняти таку роботу з участі в Конкурсі після
виявлених порушень, незалежно від поточного етапу Конкурсу (прийом робіт,
голосування, визначення переможців).
5. Термін проведення Конкурсу.
5.1. Конкурс проводиться з 17 грудня 2012 року до 31 січня 2013 року включно (надалі —
«Строк проведення Конкурсу» або «Тривалість Конкурсу»):
17.12.2012 – 20.01.2013 — прийом фотоспогадів та голосування
21.01.2013 – 30.01.2013 — визначення переможців журі
5.2. Оприлюднення результатів Конкурсу — 31 січня 2013 року.
6. Визначення переможців.
6.1. На сайті konkurs.rud.ua одночасно з початком прийому робіт — 18 грудня 2012
року — розпочнеться голосування на сайті. Воно триватиме до 20 січня 2013 року
(включно). Усі роботи, які у голосуванні отримають не менше 250 балів, будуть передані
до розгляду журі конкурсу, з яких буде обрано 50 найкращих.
6.2. З них журі обере шість переможців: 1 місце — одне, 2 місце — два, 3 місце — три.
Інші сорок чотири учасники отримують оригінальні набори сувенірної продукції.

6.3. Результати процедур Визначення Переможців Конкурсу, що отримають право на
отримання Головних або інших Подарунків відповідно є остаточними й оскарженню не
підлягають. Організатор/Виконавець Конкурсу гарантують об'єктивність проведення
процедур визначення Переможців Конкурсу.
6.4. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності стосовно подальшого
використання наданих Подарунків Переможцями Конкурсу після їх одержання, жодних
гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за
неможливість Переможцями Конкурсу скористуватись наданим Подарунком з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків. Відповідальність за
якість наданих Подарунків несе їх виробник.
6.5. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб Учасниками/Переможцями Конкурсу і прав на отримання Подарунків. Організатор
Конкурсу не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких
суперечках.
6.6. Податки з виграшу сплачує Організатор.
7. Подарунковий фонд.
7.1. Фонд Подарунків Конкурсу складає:
1 місце — планшет;
2 місце — цифровий фотоапарат (2 шт.);
3 місце — цифрова фоторамка;
заохочувальні призи — набори сувенірної продукції.
7.2. Отримання винагороди за перемогу в номінації здійснюється лише за умови
пред’явлення копії посвідчення особи — паспорту (1-2 стор., реєстрація), копії
ідентифікаційного номеру.
7.3. Отримання винагороди за перемогу в номінації учасниками, які на час його
проведення не досягли 18 років, здійснюється за особистої присутності батьків/опікунів
та надання копії посвідчення особи — паспорту (1-2 стор., реєстрація), копії
ідентифікаційного номеру одного з батьків/опікуна.
7.4. У випадку, якщо переможець не з’явився і не зв’язався з представником Організатора,
останній розпоряджається подарунком на власний розсуд, оскільки буде вважатися, що
переможець відмовився від його отримання.
7.5. Організатор акції має право відмовити у заохоченні головними чи іншими
подарунками у випадку, якщо переможець не надав повної і достовірної інформації про
себе у реєстраційній формі.
7.6. Кількість подарунків обмежена і складає зазначену вище кількість.
7.7. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити в Конкурс інші Подарунки,
не передбачені цими Правилами.
7.8. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом не допускається. Подарунки обміну та
поверненню не підлягають.

7.9. Під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 (одну) гривню.
8. Прикінцеві положення.
8.1. Оголошення про Переможців Конкурсу оприлюднюється на сайтах: konkurs.rud.ua,
rud.ua і на національному дитячому порталі pustunchik.ua.
8.2. Організатор акції залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з
учасниками акції, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.
9. Обмеження.
9.1. Відповідальність Організатора/Виконавці Конкурсу не виходить за межі вартості та
кількості Подарунків, вказаних у даних Правилах.
9.2. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення
Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавців Конкурсу
обставини.
9.3. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість надання
можливості отримати Подарунок Переможцем Конкурсу з будь-яких причин, що не
залежать від Організатора/Виконавців Конкурсу, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса,
ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцями Конкурсу
були вказані неправильно та/або нерозбірливо, або змінено тощо, так само як і у випадку
неотримання від осіб, визнаних Переможцями Конкурсу, копій документів, вказаних в
п.7.2. цих Правил. При цьому такі Переможці Конкурсу не мають права на одержання від
Організатора/Виконавців Конкурсу будь-якої компенсації.
9.4. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за несвоєчасне
надходження або ненадходження конкурсних пропозицій, що трапилось не з вини
Організатора/Виконавців. Інформування щодо даних Правил та умов проведення
Конкурсу здійснюється за допомогою публікації цих Правил на сайті konkurs.rud.ua.
9.5. Зміна та доповнення правил та умов Конкурсу можлива у випадку їх затвердження
Організатором Конкурсу та розміщенні на інтернет-сайті (konkurs.rud.ua). Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
9.6. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник/Переможець Конкурсу тим самим
підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцями
Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать
чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на
безоплатне використання конкурсної пропозиції — імені, імені автора, прізвища,
фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі
право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території,
терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не
оплачується) Організатором/Виконавцями Конкурсу та/або третіми особами. Надання
такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу
України.

9.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Конкурсу відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому
рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.8. Інформація та конкурсні листівки, надіслані Учасниками Конкурсу, переходять у
власність Організатора Конкурсу і не повертаються Учасникам Конкурсу. Учасник
Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, тим самим надає згоду на це.
9.10. Надісланням листівки Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами Конкурсу і повну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил
Конкурсу або відмова Учасника Конкурсу від виконання цих Правил, надання
недостовірної інформації автоматично позбавляє його права на одержання Заохочення.

