«NERF Challenge»
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1. Загальні положення

1.1. Акція проводиться
Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМОУШЕН ТЕХНОЛОДЖИС»,
місцезнаходження якого: 03150, Київ, вулиця Старонаводницька, 13, приміщення №164, код ЄДРПОУ 43513352
(надалі - «Виконавець Акції») на замовлення Юридичної особи за законодавством Швейцарії Hasbro S.A.,
місцезнаходження якого: Route Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, Switzerland (надалі - «Організатор Акції»/«компанія
Hasbro»).
1.2. Мета проведення Акції - просування товарів, що поширюються в Україні під торговою маркою Hasbro (надалі –
«Продукція») та спрямована на підвищення зацікавленості споживачів до Продукції та збільшення об’ємів продажу
Продукції.
Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
Офіційні Правила Акції публікуються на сайті https://www.nerfukraine.com (далі – Сайт). Інформаційна (технічна)
підтримка Акції здійснюється на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням
https://www.facebook.com/nerfukraine.
2. Загальні вимоги до учасників Акції
2.1. Учасником Акції може стати особи віком від 6 років які є громадянами України, які постійно проживають на
території України.
2.2.
Громадяни України, які не досягли віку 18 років, беруть участь в Акції тільки з письмової згоди їх законних
представників (батьків / усиновителів / опікунів), яке повинно бути надано Учасником Акції за запитом Організатора.
2.3. Учасником Акції може стати громадянин України, що проживає на території України, за винятком територій не
підконтрольних українській владі (Закон України від 15.04.2014, № 1207-VII, Указ Президента України від 13.04.2014
р, від 30.04.2018 р.). Заявки, отримані від осіб, які перебувають або проживають у будь-якій іншій країні до участі в
Акції не розглядаються.
Не мають права брати участь в Акції особи наступних категорій:
(a) директори, партнери, працівники, консультанти або агенти Організатора Акції, Виконавця Акції та їх відповідних
філій, дочірніх компаній та особи, які залучаються Виконавцем для проведення Акції, а також працівники інших
юридичних осіб, причетних до організації та проведення Акції, працівники органів державної влади.
(b) особи, які (i) є близькими родичами осіб будь-якої з попередніх категорій (включаючи матір, батька, сестру, брата,
дочку, сина, подружжя, бабусю, діда, дітей чи онуків), незалежно від того, де вони проживають або (ii)особи які
проживають у тому самому домогосподарстві, незалежно чи є вони родичами, з особами будь-якої з попередніх
категорій.
3. Згода з Офіційними правилами
3.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну згоду з Офіційними правилами,
рішеннями Організатора/Виконавця Акції, які є остаточними та обов'язковими до виконання. Ці Офіційні правила та
будь-які зміни до Офіційних правил, розміщені на Сайті. Зміни та доповнення до Офіційних правил набувають
чинності з моменту опублікування на Сайті, та мають відношення до всіх Учасників Акції.
4. Період проведення Акції
4.1. Акція проводиться в період з 22 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно («Період проведення Акції»).
5. Фонд Заохочень Акції
5.1. Фонд Заохочень Акції (надалі - Заохочення) складається з:
футболка з написом «NERF» у кількості 12 (дванадцять) шт.;
худі з написом у кількості 6 (шість) шт.;
рюкзак з написом у кількості 12 (дванадцять) шт.;
бластер «NERF» у кількості 18 (вісімнадцять ) шт.
Загальна кількість Заохочень Акції складає 48 (сорок вісім) одиниць за весь Період проведення Акції.
5.2. Організатор Акції на власний розсуд визначає детальні характеристики Заохочень Акції (в т.ч. виробника, колір,
розмір тощо). Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Заохочень Акції, несе їх виробник.
Організатор Акції залишає за собою право змінити Фонд Заохочень Акції, в тому числі, змінювати кількість, вартість,
комплектацію, умови реалізації тощо Заохочень Акції за умови попереднього повідомлення про це учасників Акції
відповідно до умов Правил шляхом оновлення тексту цих Правил на Сторінці проведення Акції.
5.3. Кількість Заохочень Акції обмежена і складає зазначену в п.5.1. Правил кількість.
Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для
надання Заохочень Акції Переможцям Акції.
5.4. Заміна Заохочень Акції грошовим або будь-яким іншим еквівалентом не допускається. Заохочення обміну та
поверненню не підлягають. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не нараховується та не виплачується.
5.5. Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності:
- по відношенню до подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання;
- за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, що не залежать
від Організатора/Виконавця;
- за можливі наслідки використання Учасниками Акції таких Заохочень Акції.

5.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених
цими Правилами.
Заохочення, що підлягало врученню Переможцю Акції, що не виконав усіх умов цих Правил, або, відповідно до умов
цих Правил, втратив право на отримання Заохочення Акції, використовується для вручення Переможцю Акції зі списку
Резервних Переможців в порядку, визначеному цими Правилами.
5.7. Вручення Заохочень Переможцям Акції здійснюється Виконавцем Акції.
6. Порядок участі в Акції
6.1. Для участі в Акції в період проведення Акції необхідно виконати наступні кроки:
Для участі в Акції необхідно в період з 00:00:01 «22» вересня 2021 року (за київським часом) по 23:59:59 «31» грудня
2021 року (за київським часом) року необхідно:
- зайти на Сайт,
- авторизуватися / зареєструватися через особистий акаунт соціальної мережі «Фейсбук»,
- взяти участь у Грі.
Переможцями (Лідерами місяця та Головними Переможцями) стають ті, хто в рамках зазначених в цих правилах
періодів визначення Переможців набере сумарно найбільшу кількість балів в результаті проходження гри 5 разів. В
Лідерборді* буде фіксуватися найкращий результат з 5 проходжень кожного Учасника, які були здійснені в поточному
місяці. Після здійснення 5 проходжень гри, наступні результати не будуть прийматися системою в загальний залік
поточного місяця.
6.2. Гра складається з 5 (п’яти) рівнів, на кожному з них необхідно вражати мішені з бластеров Nerf і отримувати бали.
Бали нараховуються за кожну уражену мішень відповідно до її розмірів і швидкості пересування.
6.3. У Лідерборді* враховується сума балів за проходження всіх 5-ти рівнів, Лідерборд оновлюється щодня. Кожен
Учасник може проходити Гру необмежену кількість разів за день, в Лідерборді буде враховуватися кращий результат.
В день визначення особи, що здобуває право на отримання Щомісячного Заохочення в Лідерборді враховуються всі
результати за попередній місяць. В день визначення Головних переможців в Лідерборді враховуються всі результати за
попередні два місяці.
6.4.
Переможцем, що здобуває право на отримання Щомісячного Заохочення стає Лідер місяця** на момент
поновлення Лідерборда (23:59:59 годин кожного місяця протягом Періоду проведення Акції).
6.5. Головним Переможцем, що здобуває право на отримання Головного Заохочення стає лідер в таблиці Лідерборду
за два попередніх місяці станом на 23:59:59 31.10.2021 року, станом на 23:59:59 31.12.2021 року.
Імена (логіни) Учасників Акції, що здобули право на отримання відповідних Заохочень будуть опубліковані на Сайті.
6.6.
Виконавши вхід в додаток «NERF CHALLENGE», Учасник Акції погоджується з угодою користувача і надає
додатку доступ до персональних даних аккаунта соціальної мережі «Фейсбук».
*Лідерборд - рейтинг учасників Гри, на підставі якого визначаються Учасники, що здобули право на отримання
Заохочень (формується на підставі кількості балів, зароблених під час проходження Гри кожним Учасником Акції).
**Лідер місяця – Учасники під порядковим номером 1-3 Лідерборду станом на 23:59:59 кожного останнього дня
місяця в Період проведення Акції.
6.7. Якщо з будь-якої причини Акція не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані
зараженням комп'ютерними вірусами, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або
будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка втручається у виконання, безпеку
проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення
Акції.
6.8. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу служб зв’язку, комп'ютерної системи, телефонної
лінії, апаратного, програмного забезпечення, будь-які технічні/технологічні /інформаційні помилки, збої, помилки
співробітників будь-яких підприємств/установ/ організацій, які неконтрольовані Організатором /Виконавцем.
6.9. Для участі в Акції Учасники не можуть зареєструватися на Сайті з використанням кількох адрес електронної пошти
та використовувати будь-який інший пристрій або обладнання для повторної реєстрації. Учасник, який намагається
здійснити реєстрацію декількох облікових записів користувача з різних адрес електронної пошти, створити декілька
облікових записів під кількома особами або використовує будь-який інший пристрій/обладнання для повторного
введення даних одного і того чеку, буде усунутий від участі в Акції та втратить право на отримання Заохочення, не
залежно від того коли такі обставини стали відомі. Організатор Акції залишає за собою право в будь-який момент в
разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника усунути такого Учасника від участі в Акції.
7. Визначення Переможців Акції
7.1. Визначення Лідерів місяця здійснюється у наступні дні: «30» вересня 2021 року, «31» жовтня 2021 року, «30»
листопада 2021 року, «31» грудня 2021 року. Під час кожного визначення Лідерів місяця Лідерами місяця визнаються
перші три Учасники Акції (під порядковим номером 1-3) в Лідерборді.
7.2. Визначення Лідерів місяця здійснюється у наступному порядку:
«30» вересня 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «22» вересня 2021 року (00.00.00 год. за київським
часом) по «30» вересня 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані в розділі 6 цих
Правил;
«31» жовтня 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «01» жовтня 2021 року (00.00.00 год. за київським
часом) по «31» жовтня 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані у вказані в
розділі 6 цих Правил;

«30» листопада 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «01» листопада 2021 року (00.00.00 год. за
київським часом) по «30» листопада 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані у
вказані в розділі 6 цих Правил;
«31» грудня 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «01» грудня 2021 року (00.00.00 год. за київським
часом) по «31» грудня 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані у вказані в розділі
6 цих Правил;
7.3. Кожен Лідер місяця має право на отримання наступних Заохочень:
- футболки з написом «NERF» у кількості 1 (одна) шт.;
- рюкзак з написом у кількості 1 (одна) шт.;
- бластер «NERF» у кількості 1 (одна) шт.
7.4. Визначення Головних Переможців, що здобувають право на отримання Головного Заохочення здійснюється
31.10.2021 року, 31.12.2021 року. Під час кожного визначення Головних Переможців Головними Переможцями
визнаються перші три Учасники Акції (під порядковим номером 1-3) в Лідерборді.
7.5. Визначення Головних Переможців здійснюється у наступному порядку:
- «31» жовтня 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «22» вересня 2021 року (00.00.00 год. за київським
часом) по «31» жовтня 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані в розділі 6 цих
Правил;
- «31» грудня 2021 року - серед усіх Учасників Акції, які з у період з «01» листопада 2021 року (00.00.00 год. за
київським часом) по «31» грудня 2021 року включно (23.59.59 год. за київським часом) виконали умови, вказані в
розділі 6 цих Правил.
7.6. Кожен Головний переможець має право на отримання наступних Заохочень:
- худі з написом у кількості 1 (одна) шт.;
- бластер «NERF» у кількості 1 (одна) шт.
8. Повідомлення Переможців та вручення Заохочень Акції.
8.1. Виконавець зв’язується з особами, що здобули право на отримання Заохочень за допомогою засобів електронного
зв’язку зазначених ними під час реєстрації на Сайті протягом п’яти (5) календарних днів з моменту визначення таких
осіб.
Протягом двадцяти чотирьох (24) годин після отримання повідомлення Виконавця, такий Учасник повинен надати
копії документів, що посвідчують його особу, включаючи паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду,
письмову згоду законного представника на участь в Акції тощо.
8.2. В разі якщо з особами, що здобули право на отримання Заохочень неможливо зв’язатися (після 3 (трьох) невдалих
спроб зв’язатися, в разі якщо стали відомі випадки порушення такими особами Офіційних правил Акції, в разі якщо
Переможець не відповість на повідомлення Виконавця протягом необхідного періоду, не надасть запитувану
інформацію, або особа відмовиться від отримання Заохочення такий Учасник Акції втрачає набуте ним право на
отримання відповідного Заохочення без будь – яких компенсацій.
8.3. У випадку, якщо Переможець з будь-яких підстав втрачає право на отримання Заохочення, Організатор та
Виконавець Акції залишають за собою право вручити Заохочення резервному Переможцю, який здобуває право на
отримання Заохочення в порядку черговості, та який належним чином виконав вимоги викладені у цьому пункті.
Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за будь-яку зміну адреси електронної пошти, номера телефону
та/або іншої контактної інформації Учасника.
Надання Учасником до участі у Акції недостовірних /некоректних даних, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким
Учасником Акції, звільняє Організатора /Виконавця Акції від обов’язку вручити йому Заохочення Акції і такий
Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочення.
Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, не
надає необхідну інформацію тощо втрачає право на подальшу участь у Акції.
8.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за надання Учасником Акції некоректної/неточної
інформації, включаючи, спричинену помилками користувачів мережі Інтернет або будь-яким обладнанням,
програмою, пов’язаною або використовуваною під час подачі заявки на участь в Акції або будь-якими технічними
помилками чи шахрайством, які можуть статися під час прийняття та обробки заявок.
8.5. Заохочення будуть вручені Переможцям Акції в строк до 20 січня 2022 р. Передача Виконавцем Акції Заохочень
відбудеться в день та в місці, визначені Виконавцем, шляхом підписання Акту приймання-передачі між Виконавцем
Акції та відповідним Переможцем.
9. Звільнення від відповідальності
9.1. Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності:
по відношенню до подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після їх одержання;
за неможливість Переможцями Акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, що не залежать
від Організатора/Виконавця;
за можливі наслідки використання Переможцями Акції таких Заохочень.
10. Персональні дані
10.1. Беручи участь у Акції, Ви, Учасник, цим підтверджуєте, що Ви належним чином ознайомлені з правами суб’єкта
персональних даних (передбачених статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних») пов’язаних з
обробкою Ваших персональних даних, про обсяг та зміст зібраних персональних даних; інформацією про Виконавця
Акції як контролера даних; мету збору Ваших персональних даних та третіх осіб, яким можуть бути передані Ваші

персональні дані.
Виконавець є «Контролером» стосовно обробки персональних даних Учасників у зв'язку з проведенням Акції.
Виконавець збирає та додатково обробляє персональні дані Учасника надані під час заповнення форми реєстрації в
Акції («Персональні дані») з метою належного проведення Акції, комунікації з учасниками та з метою інформування
Учасників Акції про майбутні активності Організатора, у тому числі з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою/методами, що не порушують чинне законодавство України.
Виконавець не зберігає персональні дані Учасників Акції довше, ніж це необхідно для цілей зазначених вище.
З метою належного проведення Акції Персональні дані можуть передаватися вибраним третім сторонам, що мають
відношення до проведення Акції.
Беручи участь в Акції кожен Переможець Акції надає свою згоду на безоплатне використання
Організатором/Виконавцем наданої ним інформації, в т.ч. імені, зображення, інтерв’ю чи інших матеріалів про
Учасника Акції, зокрема право публікації у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет без
додаткової оплати та компенсації.
11. Заключні положення
11.1. Організатор залишає за собою право зупинити або призупинити проведення Акції повністю або частково в будьякий час і без будь-якого попередження на розсуд Організатора, якщо з будь-яких причин Акцію не може бути
належним чином проведено у відповідності до умов цих Офіційних правил.
11.2. У випадку якщо Акція не може проводитись так, як це заплановано, включаючи причини викликані зараженням
комп’ютерними вірусами, помилками, фальсифікацією, несанкціонованим втручанням, шахрайством, технічними
неполадками або будь-якими іншими причинами, неконтрольованими Організатором/Виконавцем, що призводять до
втручання в безпеку, справедливість, чесність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець залишають за
собою право дискваліфікувати будь-яку особу яка втручається в процес проведення Акції. У випадку виявлення
умисного порушення законного проведення Акції будь-якою особою, що викликало виникнення у
Організатора/Виконавця документально підтверджених збитків, така особа зобов’язана відшкодувати збитки у
повному обсязі, в рамках передбачених чинним законодавством.
11.3. Недійсність будь-якого з положень Офіційних правил не призводить до недійсності всього тексту Офіційних
правил.
У випадку якщо будь-яке положення Офіційних правил визнано недійсним або іншим чином не підлягає виконанню,
Офіційні правила повинні тлумачитися відповідно до умов викладених в тексті Правил, без урахування положення
визнаного недійсним/ положення що не підлягає виконанню.
11.4. Організатор Акції та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності:
(A) за будь-яку невірну або неточну інформацію, надану Учасником, спричинену друкарською помилкою, або будьяким обладнанням, програмою, пов’язаною або використовуваною під час подачі заявки до участі в Акції;
(B) за технічні збої будь-якого типу, включаючи, але не обмежуючись, несправності, перебої в мережевому апаратному
чи програмному забезпеченні або відключення телефонних ліній;
(C) за несанкціоноване втручання в будь-яку частину процесу проведення Акції;
(D) за технічні або помилки спричинені людським фактором, які можуть виникнути під час подачі заявки до участі в
Акції або обробки заявок;
(E) за будь-які травми чи пошкодження майна, які можуть бути спричинені, прямо чи опосередковано, повністю або
частково від участі в Акції, отримання або використання чи неправильного використання Заохочення Акції.
Вручення Заохочень здійснюється в кількості не більшій ніж заявлена в даних Правилах.
11.5. Відповідно до Податкового кодексу України Виконавець виступає податковим агентом Переможців Акції (як
особа, яка від свого імені передає відповідне майно або майнові права) та, відповідно, повинен виконати всі покладені
на податкового агента обов’язки.
11.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції відповідно до вимог чинного
законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними
та не підлягають переглядові.
11.7. Переможець Акції/Законний представник Переможця повинен підтвердити свою згоду скористатися відповідним
Заохоченням, передати Організатору/Виконавцю всі дані й документи, необхідні для отримання Заохочення, а саме:
копію свідоцтва про народження дитини, що приймала участь в Акції, дозвіл батьків/законних опікунів/піклувальників
на використання зображення, прізвища, ім’я, по-батькові неповнолітньої особи в рекламних цілях Організатора Акції,
копії паспортів громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, що
відмовились від його отримання – відповідну відмітку в паспорті) батьків/законних опікунів/піклувальників дитини.
Ненадання будь-яких відомостей розцінюється як відмова Переможця від Заохочення Акції.

