
Офіційні правила участі в рекламній акції «З rabota.ua на безмежжя музики»  

 

1. Організатори Акції, територія та строки її проведення 

1.1. Організатором Акції «З rabota.ua на безмежжя музики» є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Робота Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 34190717), місцезнаходження – м. 

Київ, вул. Костянтинівська, 15А. 

1.2. Виконавцем акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Робота Інтернешнл» (код 

ЄДРПОУ 34190717), місцезнаходження – м. Київ, вул. Костянтинівська, 15А. 

1.3. Акція проводиться на території України, за виключенням територій Донецької, Луганської 

областей та території АР Крим. 

1.4. Строк проведення Акції – з 01 червня 2018 по 20 липня 2018 року включно. 

 

2. Участь в Акції 

2.1. Будь-яка компанія, яка зареєстрована на сайті https://rabota.ua/  як роботодавець, стає 

учасником Акції при придбанні та оплаті за допомогою платіжної карти Visa чи 

MasterCard через ipay.ua будь-якого сервісу на сайті https://rabota.ua/ у період, визначений 

у п. 1.4. цих Правил. 

2.2. Перелік сервісів, доступних для придбання розміщено на сайті https://rabota.ua/ у розділі 

«Роботодавцю». 

2.3. В Акції можуть брати участь виключно компанії, котрі на період проведення Акції 

виконали всі необхідні умови та правила даної Акції, що викладені нижче (далі по тексту 

«Учасники» чи «Учасники акції»). 

 

3. Подарунки Акції 

3.1 Переможець Акції має можливість отримати 2 (два) квитки в Фан-зону 1 (вартістю 950 

грн. кожен) на концерт під назвою «Нічого, крім музики», що відбудеться за участі 

легендарного гурту «Океан Ельзи» 24.08.2018 року о 20:00 в НСК «Олімпійський» у м. 

Києві.  

 

4. Умови участі в Акції 

4.1 Учасниками Акції можуть стати: 

4.1.1. Компанії, зареєстровані на сайті https://rabota.ua/  як роботодавець, які в період з 01 червня 

2018 року по 20 липня 2018 року замовили сервіс у Організатора Акції та у повному обсязі 

оплатили за допомогою платіжної карти Visa чи MasterCard через ipay.ua такий сервіс. 

Датою замовлення сервісу вважається дата формування відповідного рахунку-фактури, 

що вказується на його титульній сторінці, дата внесення оплати визначається випискою 

банку відповідно до законодавства України. Учасники, визначені у цьому пункті мають 

можливість виграти призи, передбачені п. 3.1. цих правил. 

4.1.2. Кожен Учасник Акції протягом періоду, вказаного у п. 1.4. цих Правил,  може здійснити 

необмежену кількість замовлень та оплат сервісів на сайті https://rabota.ua/.   

 

5. Порядок проведення розіграшу та отримання призів 

5.1. розіграш Подарунків Акції серед Учасників Акції, визначених у п. 4.1.1. цих Правил 

відбувається з 12:00 до 18:00 21 липня 2018 року. 

5.2. Переможцю Акції відповідний Подарунок буде направлено поштою (кур’єрською 

доставкою) протягом 10 днів з моменту визначення Переможця та/або вручено особисто 

уповноваженому представнику Переможця за місцезнаходженням Організатора Акції. 

5.3. У випадку неотримання та/або нез’явлення Переможця розіграшу для отримання 

належного йому Подарунка протягом 10 днів з моменту його визначення, цей Учасник 

втрачає право вимоги такого Подарунку. Подарунок, який не був отриманий Переможцем 

розіграшу в строк, передбачений цим пунктом, не підлягає повторному розіграшу і не 

надається нікому з Учасників. 

https://rabota.ua/
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5.4. Переможець Акції, який виграв Подарунок, за умовами Акції не може отримати його 

еквівалент в грошовій формі. 

5.5. У випадку відмови Переможця Акції від замовленого та оплачено сервісу, виданий йому 

Подарунок підлягає поверненню Організатору Акції. У випадку, коли Подарунок вже 

використано або неможливо повернути з інших причин, його вартість, визначена у п. 3.1. 

цих Правил, повинна бути відшкодована Переможцем Організатору Акції. 

 

6. Визначення Переможця Акції 

6.1. Визначення Переможця Акції, який здобув право на отримання Подарунку буде здійснено 

з 12:00 до 18:00 21 липня 2018 року шляхом випадкового вибору за допомогою сервісу 

random.org зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови цих Правил. У випадку, 

якщо Учасник Акції відмовиться від отримання Подарунка, Організатор Акції залишає за 

собою право проводити повторні вибори за допомого сервісу random.org до моменту 

визначення остаточного Переможця. 

6.2.Результати розіграшу Подарунка будуть опубліковані Організатором на сайті 

https://prohr.rabota.ua/ 22 липня 2018 року. 

 

7. Інші умови 

7.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

використання наданої інформації Організаторам Акції з маркетинговою та/або будь-якою 

іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, в тому числі на 

безоплатне використання його назви, імені, прізвища, фотографії його уповноваженого 

представника, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

метою, в тому числі право публікації (в тому числі імені та фотографії його 

уповноваженого представника) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, 

аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень 

(в тому числі рекламного характеру) і т.п. без обмежень по території, часу та способу 

використання, і таке використання ніяким чином не буде відшкодовано Організатором 

Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 

296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних 

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

блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які зміни умов проведення концерту 

під назвою «Нічого, крім музики», у тому числі у разі його відміни. 

7.4. Учасникам Акції не компенсуються витрати, понесені у зв’язку з отриманням подарунків. 

7.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов Акції, і / або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

7.6. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції 

інформації щодо контактів з ними. 

7.7. Відповідальність Організатора обмежується вартістю Подарунка Акції. 

7.8. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та 

зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. 

7.9. Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не 

підлягають. 

 
 


