Офіційні правила проведення Конкурсу «Дзвінок, що змінив життя» (далі –
Правила)

1. Інформація про Конкурс:
1.1.
Організатором конкурсу «Дзвінок, що змінив життя» (далі – Конкурс) є
ТОВ «ТРК «Україна» (далі – Організатор).
1.2.
Партнером організації та проведення Конкурсу є ПрАТ «Київстар» (далі
- Партнер).
1.3. Період проведення Конкурсу: з 19 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року
(обидві дати включно).
1.4. Конкурс проходить на всій території України (крім території Автономної
республіки Крим та зони проведення АТО).
1.5. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться з 5 лютого 2018 року по 15
березня 2018 року.
2. Учасники Конкурсу:
2.1. В Конкурсі можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України,
які постійно проживають на території проведення Конкурсу (п.1.4.), мають
паспорт
громадянина
України та
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ідентифікаційного коду, а також виконали всі умови цих Правил (далі –
Учасники). Учасник має бути абонентом оператора мобільного зв’язку
Київстар.
2.2. В Конкурсі не мають права брати участь:
- Співробітники Організатора Конкурсу, Партнера Конкурсу та інших
компаній, які забезпечують організацію та проведення Конкурсу, а
також близькі родичі таких осіб (чоловік/дружина, діти, брат/сестра,
батьки, батьки чоловіка/дружини, бабуся/дідусь).
- Особи, які не відповідають вимогам п.2.1. цих Правил.
2.3. Всі Учасники, беручи участь в Конкурсі, погоджуються з тим, що їх дані (в
тому числі, персональні), отримані під час проведення Конкурсу, в
подальшому можуть бути використані Організатором Конкурсу без будьяких часових обмежень, в тому числі, з метою рекламування Конкурсу та
результатів його проведення, з метою здійснення інформаційного та
рекламного розсилання, для передання третім особам даних та
повноважень по їх використанню. Учасники підтверджують, що
ознайомлені зі своїми правами в сфері обробки та використання
персональних даних. Персональні дані Учасників будуть внесені до бази
персональних даних Організатора; обробка, використання та захист
персональних даних гарантується у відповідності до вимог Закону України
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.
2.4. Беручи участь в Конкурсі, всі Учасники погоджуються з умовами та
Правилами проведення Конкурсу та зобов’язуються їх виконувати, а

також погоджуються підписувати всі необхідні
підтвердження процедури отримання Подарунків.
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3. Правила участі у Конкурсі.
Для участі у Конкурсі необхідно:
3.1. Заповнити на спеціальній сторінці конкурсу dzvinok.segodnya.ua сайту
Організатора (http://www.segodnya.ua) анкету з поміткою (конкурсну
заявку, в якій зазначити наступні дані:
- своє ім’я та прізвище;
- місце проживання;
- контактний номер телефону (мобільного оператору Київстар);
- описати коротку історію про те, як мобільний зв'язок вплинув на ваше
життя (до 2 000 знаків);
- прикріпити своє фото.
3.2. Конкурсні заявки приймаються у період з 19 грудня 2017 року по 31 січня
2018 року (включно).
3.3. Вимоги до фото: формат .jpg, .jpeg, .png; розмір – до 5 МБ. Всі фото
проходять обов’язкову перевірку на відповідність сюжету умовам
Конкурсу, нормам етики та моралі. Фото, які не відповідають зазначеним
умовам до участі в Конкурсі не допускаються.
3.4. Учасник, який надсилає фото разом з конкурсною заявкою гарантує, що
є автором даного фото, або ним отримано згоду автора фото на
використання фото способами, описаними у цьому пункті, без
обмеження за часом. Надсилаючи фото Учасник підтверджує свою згоду
на розміщення такого фото на сайті http://www.segodnya.ua та в ефірі
телеканалу «Україна» в передачі «Ранок з Україною», а також
підтверджує, що ним отримано аналогічний письмовий дозвіл від всіх
осіб, зображених на фото. Учасник підтверджує, що він є
батьком/матір’ю/опікуном всіх неповнолітніх, зображених на фото або
отримав письмову згоду від таких осіб на використання зображення
неповнолітніх. На вимогу Організатора Конкурсу Учасник Конкурсу
зобов’язаний надати означені вище документи. Учасник Конкурсу несе
відповідальність за достовірність зазначених ним даних та
правомірність використання ним фото.
3.5. Отримання фото від Учасника конкурсу розглядається Організатором
як згода на безстрокову публічну демонстрацію фото на сайті
http://www.segodnya.ua та в ефірі телеканалу «Україна» в передачі
«Ранок з Україною», а також на його використання (розміщення) в
матеріалах, які стосуються Конкурсу. Учасник, надсилаючи фото для
участі в Конкурсі, дає свою згоду на вільне, безоплатне використання
Організатором Конкурсу (та уповноваженими ним третіми особами)
таких фото в розробках, макетах, сюжетах, інформаційних носіях тощо.
Виплата будь-якої авторської винагороди Учаснику Конкурсу не
передбачена.

Учасник Конкурсу надає Організатору Конкурсу безвідкличне право на
згадування імені Учасника у зв’язку з Конкурсом будь-яким
незабороненим чинним законодавством України способом.
3.7. Переможці Конкурсу, визначені відповідно до цих Правил, надають
безвідкличну згоду на участь у зйомках відеосюжетів для передачі
«Ранок з Україною». Відмова Переможця взяти участь у зйомках
сюжетів для передачі «Ранок з Україною» автоматично позбавляє його
статуса Учасника Конкурсу. При цьому, Переможець, зображення якого
буде вміщено у вищевказані телесюжети, підтверджує свою згоду на
вміщення свого зображення у відеосюжети та публічне висвітлення цих
сюжетів зі своїм зображенням, або окремих кадрів з цих сюжетів, які
містять його зображення, у телевізійній передачі «Ранок з Україною», в
анонсах до цієї передачі, на сайті http://www.segodnya.ua без обмеження
за часом.
3.8. У разі, якщо під час зйомок у Переможця Конкурсу візьмуть інтерв’ю,
Переможець зобов’язаний з моменту створення відповідного інтерв’ю
передати Організатору виключні майнові права інтелектуальної
власності на таке інтерв’ю, без обмеження за способом використання,
часом та територією. На вимогу Організатора Переможець Конкурсу
зобов’язаний підписати документи на підтвердження факту передачі
таких прав. Переможець погоджується, що вартість прав, які він
зобов’язаний передати відповідно до цих Правил, дорівнює 0 гривень.
4. Голосування. Визначення переможців Конкурсу:
4.1. На сайті http://www.segodnya.ua на основі інформації, зазначеної у
конкурсній заявці, буде створено профіль кожного Учасника, конкурсні
заявки яких були допущені до участі в Конкурсі.
4.2. Журі, що складатиметься з представників Організатора та Партнера, у
період з 1 лютого 2017 року по 14 березня 2018 року виберуть 5
переможців з найкращими історіями на основі власних вподобань
(надалі – Переможці).
4.3. У період з 5 лютого 2018 року по 15 березня 2018 року Переможці
Конкурсу будуть публічно оголошені шляхом розміщення відповідної
інформації на сайті http://www.segodnya.ua/
3.6.

5. Подарунки переможцям Конкурсу:
5.1. Переможці Конкурсу отримують від Організатора у якості Подарунка
смартфони.
5.2. Організатор Конкурсу, протягом трьох робочих днів з дати оголошення
Переможців Конкурсу зв’яжеться з ними, використовуючи контактні дані,
зазначені в конкурсній заявці, та повідомить необхідні інструкції для
отримання Подарунку.
5.3. Якщо протягом 5 календарних днів з дати оголошення Переможців
Конкурсу Організатор не зміг зв’язатися з кимось з Переможців з незалежних
від нього причин (Переможець не відповідає на телефонні дзвінки та
повідомлення на електронну пошту, в заявці були зазначені некоректні

контактні дані та ін.) Організатор має право позбавити такого Переможця
статусу Учасника Конкурсу.
5.4. Один раз на тиждень (щовівторка) впродовж періоду прийому заявок
серед учасників, допущених до участі у Конкурсі, за допомогою сервісу
Random.org будуть обрані два Учасники, котрі отримають заохочувальний
Подарунок, наданий Партнером Конкурсу, а саме – безлімітний інтернет
строком дії на 1 місяць.
5.5. У випадку, якщо такий день обрання припадає на святковий чи вихідний
день – обрання переноситься на наступний за запланованим день.
Результати обрання будуть публічно оголошені шляхом розміщення
відповідної інформації на спеціальній сторінці Конкурсу dzvinok.segodnya.ua.
5.6. Доставку Подарунків Переможцям Конкурсу Організатор здійснює
власними силами.
5.7. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом не допускається.
6. Інші умови:
6.1. Порушення Учасником Правил проведення Конкурсу автоматично
позбавляє його статусу Учасника Конкурсу. Будь-які претензії порушників
Правил вважаються безпідставними та не підлягають розгляду.
6.2. У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування
цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань не врегульованих цими
Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Конкурсу у відповідності
з вимогами законодавства України.
6.3. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або таким,
що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила лишаються
чинними без такого положення, а у випадку неможливості подальшої дії
Правил, остаточне рішення приймає Організатор Конкурсу.

