
ПРАВИЛА 

проведення Акції  «Подорож на двох на острів Хайнань» 

 

 1. Загальні положення. 

1.1. Акція «Подорож на двох на острів Хайнань »  проводиться ФОП Ахтирським 

М.В.  (код РНОКПП 3177811318), 01601, Україна, м. Київ, вул Крушельницької, буд.1/5, кв. 

82 (далі – "Організатор")  

1.2. Партнером Акції є Мережа туристичних агенцій «Поїхали з нами». 

1.3. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб. 

1. Умови проведення Акції  «Подорож на двох на острів Хайнань » 

2.1. Акція «Подорож на двох на острів Хайнань »  (далі – "Акція") проводиться 

Організатором на всій території України, за винятком території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя, а також території проведення антитерористичної операції (далі 

– "Територія проведення Акції"). 

2.2. Акція проводиться з 18 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року включно  

(далі – "Строк проведення Акції"). Розіграш призів відбудеться  15 січня 2020 року в 

прямому ефірі в соцмережі Instagram на сторінці @shtuki.ua 

2.3. Акція проводиться з метою популяризації  торговельної мережі магазинів 

«ШТУКИ» та знаку для товарів та послуг «Штуки». 

2.4. В Акції бере участь будь-який Товар,  який продається в мережі магазинів 

«Штуки» та був придбаний під час строку проведення Акції  (далі – "Товар"): 

2.5. Купуючи Товар учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з 

участю в Акції, окрім безпосередньої ціни Товару. Фонд призів Акції не формується із 

внесків учасників Акції. 

 

2.  Вимоги до учасників Акції. 

3.1.  В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які 

проживають на Території проведення Акції, є споживачами Товару, користувачами 

Інтернету та належним чином виконали всі вимоги цих Правил. 

3.2.   Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно 

від виконання ними умов цих Правил: 

3.2.1. працівники Організатора і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці 

та проведенні Акції; 

3.2.2.  неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. 

3.3.  Приймаючи участь у Акції, учасник Акції погоджується та підтверджує факт 

ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 

3.4. На момент визначення переможця профіль учасника у соцмережі Instagram має 

бути відкритим. 

3.5.  Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються дотримуватися вимог цих 

Правил та норм законодавства України. 

 

4.  Призи Акції. 

4.1 Фонд призів  Акції складають: 

4.1.1.Переможець отримує Приз - Сертифікат на туристичну подорож на двох на  

острів Хайнань (Китай) на 7 днів. Приз буде включати в себе авіапереліт із Києва 

(Україна) до о. Хайнань (Китай), а також у зворотньому напрямку з о. Хайнань (Китай) до 

Києва (Україна). 

4.2. Кількість призів  Акції обмежена і складає зазначену вище у п. 4.1 цих Правил 

кількість. 

4.3. Фонд призів Акції формується за рахунок власних коштів Організатора і 

використовується виключно для надання призів учасникам Акції згідно з цими Правилами. 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40shtuki


4.4.  Зовнішній вигляд призів Акції (зокрема, розмір, колір, форма) може 

відрізнятись від зовнішнього вигляду призів , зазначених на у рекламних та інформаційних 

матеріалах, які можуть поширюватись протягом Строку проведення Акції. 

 

5.   Умови участі в Акції. 

5.1. Для участі в Акції учаснику Акції необхідно протягом Строку проведення Акції 

придбати 1 (одну) або більше одиниць Товару в мережі магазинів «Штуки» або в інтернет 

магазині та виконати наступні дії: 

1) сфотографувати куплений Товар та викласти фото в соцмережі Instagram на 

власній сторінці в сторіз з тегом @shtuki.ua. 

2)  відправити в приватних повідомленнях Instagram  повідомлення для Організатора 

@shtuki.ua, де зазначити номер чека у такому форматі:  "№ чека ХХХ". 

  

5.2.Кожний Товар та чек можуть приймати участь в Акції лише один раз. Чеки та 

Товари направлені для участі в Акції декілька разів – не приймаються Організатором до 

участі в Акції. 

5.3.  Товар, зображений на фото повинен співпадати за назвою та якостями з 

Товаром, зазначеним у відповідному чеку. 

5.4. Учасник Акції зобов’язується зберігати оригінал відповідного чеку до дати 

проведення розіграшу Призу та пред’явити його  Організатору для отримання Призу. 

 

6.  Порядок отримання призів  Акції. 

6.1. Для того щоб дізнатися результати Акції потрібно увімкнути прямий ефір в 

соцмережі Instagram на сторінці @shtuki.ua 15 січня 2020 року. 

6.2. Особа, яка буде визначена переможцем повинна потягом 10 днів зателефонувати 

за номером телефону 0 800 339 169 або зв’язатися з Організатором за адресою електронної 

пошти marketing@shtuki.com.ua. 

6.3. Для отримання Призу Переможець повинен пред’явити паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу та оригінал чеку. 

6.4. Приз, визначений  цією Акцією, надається Партнером Акції Мережею 

туристичних агенцій «Поїхали з нами» на умовах, визначених   Мережею туристичних 

агенцій «Поїхали з нами». 

6.5. Для використання Призу переможець має надати пакет документів, визначений 

Мережею туристичних агенцій «Поїхали з нами» (паспорт громадянина України,  

ідентифікаційний код, Закордонний паспорт та ін. ) 

6.6. Строк прав Переможця  на використання Призу є обмеженим та діє до 31.03.2020 

року включно. 

 

7. Загальні умови Акції. 

7.1.  Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті shtuki.ua та 

за телефоном 0 800 339 169 (вартість послуг зв’язку згідно з тарифами відповідних 

операторів) з 9:00 до 18:00 в робочі дні. 31 грудня 2019 року  гаряча лінія не працюватиме. 

7.2. Організатор не бере на себе жодної відповідальності і не вступає в суперечки 

стосовно визнання будь-яких осіб учасниками Акції та/або  переможцями. 

7.4. Відповідальність Організатора щодо видачі призів  Акції обмежується виключно 

кількістю та видами призів Акції, зазначених у п. 4.1 цих Правил. 

7.5. Організатор не несе відповідальність у разі настання форс-мажорних обставин, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни у законодавстві, що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю 

з боку Організатора/Виконавця обставини. 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40shtuki
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7.6. Оподаткування вартості фонду призів Акції, який вказаний у пункті 4.1 цих 

Правил,  здійснюється відповідно до чинного законодавства України за встановленою для 

такого виду доходу ставкою. 

7.7. Відповідальність за якість  послуг, що надаються в якості призів Акції, несе 

Партнер Акції. 

7.8. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну 

згоду учасника Акції з цими Правилами. Порушення учасником Акції або відмова учасника 

Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника від участі в 

Акції та отримання призів Акції, при цьому, така особа не має права на одержання будь-

якої компенсації від Організатора. 

7.9. Пошкоджені та/або фальсифіковані чеки не беруть участі в Акції та не надають 

учаснику Акції право на отримання призу Акції. Організатор залишає за собою право 

провести експертизу пред’явлених чеків для визначення їх справжності. Рішення 

Організатора стосовно справжності пред’явлених чеків є остаточним. 

7.10. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду, що 

Організатор має право змінити ці Правила та/або призупинити/припинити Акцію. 

7.11. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або 

інші контакти з учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 

7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї 

Акції. 

7.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, 

рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України, 

яке є остаточним і не підлягає перегляду. 

7.14. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового 

проведення Акції. 

7.15. Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 

 


