
 

 

Офіційні правила проведення Акції 
«Сплачуйте в мережі ТЦ «Епіцентр» та INTERSPORT карткою Visa –  

вигравайте спортивні дарунки» 
 

1. Терміни й загальні положення Правил: 
1.1. Цими Офіційними правилами (далі — Правила) акції «Сплачуйте в мережі ТЦ «Епіцентр» 
та INTERSPORT карткою Visa – вигравайте спортивні дарунки » (далі — Акція) визначають 
порядок та умови її проведення. Участь в Акції безоплатна. Акція не є азартною грою, і її не 
можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й 
беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил. 
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться в інтернет-магазині epicentrk.ua, торгових 
центрах «Епіцентр» на території України та мережі INTERSPORT (за винятком території, що 
визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян 
на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених 
пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію 
рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання 
терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» 
квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, 
селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 
17.03.2015 р., №254-VIII, Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в 
окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 р., № 1680-VII, Закону 
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р., № 
2268-VIII): 

Гіпермаркет №1, м.Київ 02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11 
Гіпермаркет №2, м.Київ 03191, м.Київ, вул.В.Кільцева, 1б 
Гіпермаркет №3, м.Київ 02140, м. Київ, просп. Петра Григоренко, 40 
Гіпермаркет, м.Полтава 36040, м. Полтава, Київське шосе, 41 
Гіпермаркет, м.Львів 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 302 
  

Гіпермаркет, м.Одеса 
65033, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, 7-км 
Овідіопольської дороги, 1 

Гіпермаркет, м.Чернівці 58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 10-А 

Гіпермаркет, м.Дніпро 
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. 
Слобожанське, вул. Бабенка, 25 

Гіпермаркет №1, м.Харків 61031 м.Харків, пр.Гагаріна, 352 
Гіпермаркет, м.Івано-Франківськ 76009, м. Івано Франківськ, вул. Івасюка, 17 
Гіпермаркет, м.Луганськ 91021 м.Луганськ, А.Ліньова, 124 
Гіпермаркет, м.Миколаїв 54037, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 234В 
Гіпермаркет, м.Хмельницький 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4 
Гіпермаркет, м.Кривий Ріг 50076, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Бикова, 33 
Гіпермаркет, м.Тернопіль 46020, м. Тернопіль, вул. Поліська, 7 
Гіпермаркет №4, м.Київ 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 4 
Гіпермаркет, м.Черкаси 18029, м. Черкаси, вул. 30-річча Перемоги, 29 

Гіпермаркет, м.Одеса-Таірова 
65122, Одеська обл., Овідіопольський район, с. Лиманка, просп. 
Жукова маршала ж/м (Дружний), б. 99 

Гіпермаркет, м.Ужгород 88015, м. Ужгород, вул. Баб’яка, 7/1 

Гіпермаркет, м.Донецьк 
86115, м. Макіївка, Центрально-міський район, вул.250-річчя 
Донбасу, 74, (0623) 21-56-80 

Гіпермаркет, м.Рівне 33005, м. Рівне, вул. Макарова, 17 



 

 

Гіпермаркет, м.Київ, Борщагівка 
08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. 
Петропавлівська Борщагівка, вул. Кришталева, 6 

Гіпермаркет №6, м.Київ 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-В 
Гіпермаркет, м.Запоріжжя 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В 
Гіпермаркет, м.Луцьк 45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул. Окружна, 37 

Гіпермаркет, м.Вінниця 
23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке 
шосе, буд. 1а 

Гіпермаркет, м.Харків-2 61174, м. Харків, вул. Архітекторів, 7 
Гіпермаркет, м.Кропивницький 25031, м. Кропивницький, вул. Попова  космонавта, 8 

Гіпермаркет, м.Кам'янець-Подільський 
32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., вул. 
Хмельницьке шосе, 11 

Гіпермаркет, м.Чернігів 
14020, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Новоселівка, вул. 
Шевченка, 57 

Гіпермаркет, м.Мукачево 89607, м. Мукачеве, вул. Лавківська, буд. 1Д 
Гіпермаркет, м.Дніпро-2 49041, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 62-К 
Гіпермаркет, м.Маріуполь 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 130 
Гіпермаркет, м.Луганськ-2 м.Луганськ, вул. Відродження, 1 
Гіпермаркет, м.Донецьк-2 83064, м. Донецьк, вул. Шутова,37 
Гіпермаркет, м.Херсон 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 17 
Гіпермаркет, м.Стрий 82400, м. Стрий, Львівська обл., вул. Олега Ольжича, 18 

Гіпермаркет, м.Кам'янське 

51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н., територія 
Єлизаветівської с/ради, автодорога Кам'янське-Петриківка-
Магдалинівка, 14 км 

Гіпермаркет, м.Коломия 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Карпатська, 184 
Гіпермаркет, м.Київ-7 04201, м. Київ, вул. Полярна, 20-Д 
Гіпермаркет, м.Львів-2 79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188а 
Гіпермаркет, м.Бровари 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Київська, 253 
Гіпермаркет, м.Суми 40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, 1/3 
Гіпермаркет, м.Харків-3 61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9-А 
Гіпермаркет, м.Львів-3 81130, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 

Гіпермаркет, м.Біла Церква 
09170, Київська обл., Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. 
Заводська, 3 

Гіпермаркет, м.Шепетівка 
30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, Старокостянтинівське 
шосе, 38Б 

Гіпермаркет,  м. Дубно 35600, м. Дубно, вул. Грушевського, 119В 
Гіпермаркет, м.Умань 20301, м. Умань, вул. Київська, 27 
Гіпермаркет №8, м.Київ 04073, м.Київ, проспект С.Бандери, 11а 

Гіпермаркет, м.Одеса-3 
65111, Одеська область, Лиманський район, Красносільська 
сільська рада, село Ілічанка, вул.Паустовського, 14 

Гіпермаркет, м.Миколаїв-2 54024, м.Миколаїв, Херсонське шосе, 1 
Гіпермаркет, м.Старокостянтинів 31101, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул.Попова, 18 
Гіпермаркет, м.Славута 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул.Ярослава Мудрого 66 
Гіпермаркет, м.Дрогобич 82109, м. Дрогобич, Львівська обл., вул. С. Наливайка 5 
Гіпермаркет, м.Хуст 90400, Закарпатська обл. м. Хуст, вул. Львівська 239, 241 
Гіпермаркет, м.Краматорськ 84331 м. Краматорськ, вул.Марії Приймаченко, буд. 14 
Гіпермаркет, м.Червоноград 80100, м.Червоноград, Львівська обл., вул.С.Бандери 24а 
Гіпермаркет, м.Нововолинськ 45400, м.Нововолинськ, Волинська обл., вул. Луцька, 8 
Гіпермаркет, м.Ковель 45006, м.Ковель, Волинська обл., вул. Володимирська, 135-А 
Торговельний центр, м. Долина 77503, Івано-Франківська обл., м.Долина, вул. Нафтовиків 8-Г 
Гіпермаркет, м.Прилуки 17501 Чернігівська обл., м.Прилуки,  вул.Коптєва Юрія, буд. 59 
Торговельний центр "Епіцентр К" 
м.Боярка 08151, Київська обл., м.Боярка, вул. Магістральна 2 
Гіпермаркет, м.Житомир 10001, м.Житомир, Київське шосе 4/2 
Гіпермаркет, м.Вінниця-2 м.Вінниця, вул. Батозька,1в 
Галереї Деко, м.Київ, Дрім Таун 04205, Київ, проспект Оболонський, 21Б 



 

 

Торговельний центр "Епіцентр К" 
м.Калуш 77311, Івано-Франківська обл, м. Калуш, вул.Хіміків, 17 
Галереї Деко, м.Київ, Ретровіль 04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
ТЦ Ретровіль - 4Ф 04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
ТЦ Blockbuster – ТАФ 04655, Київ, проспект Степана Бандери, 36 
Гіпермаркет, м.Запоріжжя 2 69033, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 27 

Гіпермаркет, м.Первомайськ 
55220, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Достоєвського Ф., 
2-Б/2 

ТЦ Ретровіль – ЕПІК 04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
Галереї Деко, м.Київ, АРКАДІЯ 02000, м. Київ, Дніпровська набережна, 33 
ТЦ Ретровіль – ТАФ 04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
Гіпермаркет, м.Миколаїв-3 54000, м. Миколаїв, просп.Богоявленський, 191а 
Інтерспорт-001, м.Київ, ТРЦ Лавіна м. Київ, ТРЦ Лавіна 
Інтерспорт-002, м.Київ, ЦУМ м. Київ, вул. Хрещатик, 38 
Інтерспорт ТРЦ CityCenter Жукова Одеса 65000, Одеса, Одеська обл., проспект Небесної Сотні, 2 
Інтерспорт ТРЦ Подоляни Тернопіль 46000, Тернопіль, Тернопільська обл., вулиця Текстильна, 28-Ч 
Інтерспорт ТРЦ MegaMall Вінниця 21000, Вінниця, Вінницька обл.,вул. 600-річчя, 17 
Інтерспорт-Blockbuster Київ 04655, Київ, проспект Степана Бандери, 36 
Інтерспорт ТРЦ DreamTown, Київ 04205, Київ, проспект Оболонський, 21 
Інтерспорт, м. Київ, Ретровіль 04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
НЛ06 (КИЇВ, БОРИСПІЛЬ) 08300, м.Бориспіль, вул. Горбатюка, 2 
НЛ10 (ЗАПОРІЖЖЯ) 70422, Запорізька обл., с.Нове Запоріжжя, Нікопольське шосе, 1-Е 
НЛ11 (УЖГОРОД) 88015, м.Ужгород, вул. Баб'яка, 48 
НЛ16 (БУЧА, КИЇВ) 08292, Київська обл., м.Буча, Нове  шосе, 48 

 
1.3. Період проведення Акції: Акція проводиться у період з 00:01 години 23.07.2021 року до 
23:59 години 20.08.2021 року (включно) за київським часом (далі — Період). Акція проводиться 
в декілька етапів:  
Перший Етап - з 00:01 години 23.07.2021 року до 23:59 години 30.07.2021 року (включно) за 
київським часом; 
Другий Етап - з 00:01 години 31.07.2021 року до 23:59 години 06.08.2021 року (включно) за 
київським часом; 
Третій Етап - з 00:01 години 07.08.2021 року до 23:59 години 13.08.2021 року (включно) за 
київським часом; 
Четвертий Етап - з 00:01 години 14.08.2021 року до 23:59 години 20.08.2021 року (включно) за 
київським часом. 
 
1.4. Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (далі — 
Організатор). Місцезнаходження: Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К, код ЄДРПОУ 
– 32490244.   
1.5. Виконавець Акції: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі — Виконавець). Адреса: Україна, 
м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, ЄДРПОУ 3853655, тел.: 044 451-84-33. Представник: 
Антипенко Уляна (visa-promo@havasengage.com.ua). 
1.6. Партнери Акції:  
1.6.1. «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро 
Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775); 
1.6.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ЛІНІЯ 1», місцезнаходження 08162, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, Одеське шосе, 8, (далі – Партнер та/або 
Партнери). 
1.7. Заохочення №1: комплект подарункових сертифікатів ТОВ “Епіцентр К” номіналом 1000 
(тисяча гривень 00 копійок) кожен, для використання в мережі INTERSPORT в кількості 20 шт, 
всього 8  комплектів кожний по 20 штук, докладніше в розділі четвертому цих Правил; 
1.8. Заохочення №2: сертифікат ТОВ “Епіцентр К” номіналом 1 000 (одна тисяча гривень 00 
копійок) для використання в мережі INTERSPORT, докладніше в розділі четвертому цих Правил; 



 

 

1.9. Заохочення №3: Брендована продукція з символікою Олімпійських Ігор, а саме: 
брендований Реглан, брендований Рюкзак, Дощовий плащ, Рушник, докладніше в розділі 
четвертому цих Правил. 
 
 
1.10. Учасники Акції: фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції 
вже виповнилось 18 років, які є держателями картки Visa емітованої будь-яким банком, що 
здійснює свою діяльність на території України на законних підставах (надалі – «Картка»), які є 
зареєстрованими та підтвердженими учасниками програми лояльності «Вигода» ТОВ «Епіцентр 
К» та які повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних 
у порядку, вказаному у цих Правилах (надалі - «Учасник» або «Учасники»).  
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники 
та/або співробітники Виконавця, Партнера та Організатора, члени їх сімей, а також працівники 
інших юридичних осіб та/або приватних підприємців, залучених до організації чи проведення 
Акції, і члени їх сімей. 
Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток окрім Visa.  
Учасниками не визнаються особи, які не є зареєстрованими та підтвердженими учасниками 
програми лояльності «Вигода» ТОВ «Епіцентр К». 
Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що здійснюють покупки для власного 
споживання без комерційної мети. Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну), 
та/або публічного оприлюднення інформації про Акційні чеки, які стали відомі йому будь-яким 
чином, а також набуття та/або придбання інформації про Акційні чеки без здійснення акційної 
покупки вважається порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам 
цих Правил та не має права на отримання дарунку за умовами цієї Акції. Беручи участь в Акції, 
Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну 
та безумовну згоду з даними Правилами.  
1.11. «Переможець» — це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення за результатами 
розіграшів згідно з п. 4.8 цих Правил, і який виконав умови п.п. 3.1., 4.9 цих Правил з метою 
отримання Заохочення.  
1.12. «Офіційна сторінка Акції» — вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу 
за такою Інтернет-адресою https://epicentrk.ua/ua/actions/video-olympic-epicenter-promo-lang-
video-olympic-epicenter-promo.html (надалі – «Офіційна сторінка»). 
1.13. Організатор має право змінити умови, місце (територію) й строки (період) проведення Акції, 
попередивши про це через публікування повідомлення про відповідні зміни Правил і розміщення 
нової версії Правил на офіційній сторінці. 
1.14. Картка програми лояльності «Вигода» діє в ТОВ «Епіцентр К» на підставі затверджених 
наказом генерального директора «Правил участі у програмі лояльності «Вигода», що розміщені 
в мережі Інтернет за адресою:  https://vygoda.epicentrk.ua/mocks/rules/vygoda-rules.pdf 
 

2. Учасники Акції 
2.1. Учасниками Акції можуть стати фізичні особи – громадяни України, які є держателями 
картки Visa емітованої будь-яким банком, що здійснює свою діяльність на території України на 
законних підставах, та які одночасно є учасниками Програми лояльності «Вигода» ТОВ 
«Епіцентр К». 
Під Карткою розуміють картку Visa емітовану будь-яким банком, що здійснює свою діяльність 
на території України на законних підставах, електронний платіжний засіб, який дає змогу його 
власнику оплатити вартість послуг/товарів за допомогою використання POS-термінала або в 
мережі Інтернет.     
2.2. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:  

2.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;  
2.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;  
2.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого 
Учасника в Акції; 
2.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 



 

 

2.3. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, 
звільняє Організатора та Виконавця Акції від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий 
Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав 
невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.  
2.4. Організатор/Виконавець не зобов’язані перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність 
Учасників. 
2.5. Учасник беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і 
свою повну та безумовну згоду з ними шляхом проставляння відповідної відмітки у 
реєстраційній формі як деталізовано нижче. Порушення Учасником цих Правил (зокрема 
механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного 
виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку 
порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших 
Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації. 
 

3. Порядок участі в Акції 
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом 
Одного або кожного Етапу Акції вчинити наступні дії:  
3.1.1. Здійснити щонайменше 1 (одну) операцію з покупки будь-яких товарів, на суму не менше 
500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ карткою Visa, в торговому центрі 
«Епіцентр» згідно з адресною програмою викладеною в п. 1.2. цих правил, або здійснити покупку 
онлайн в інтернет-магазині epicentrk.ua враховуються замовлення з оплатою на сайті або у 
Центрах видачі замовлення.    
Учасник має обов’язково Використати при оплаті картку «Вигода» ТОВ «Епіцентр К» (або 
підтвердити участь у програмі надавши дані про номер телефону касиру для отримання картки 
ВИГОДА) для зарахування операції у Акції. 

 
Увага. 
Зарахування операції здійснюється автоматично, Учасникам не потрібно здійснювати ніяких 
додаткових дій. Усі здійснені операції будуть перевірені Організатором Акції. Операції здійснені 
без використання картки «Вигода» до участі в Акції не зараховуються. Операції враховуються 
лише у поточному Етапі Акції, та до наступного Етапу Акції не переносяться. Для участі у 
визначенні Переможців Заохочень за результатами наступного Етапу Акції, Учасник має знову 
виконати вимоги цих Правил, а саме здійснити витрати в обсязі вказаному вище.     
Кожна окрема/нова успішна операція, що відповідає вимогам 3.1.1. додається до списку операцій, 
серед яких будуть обиратися Переможці, які отримають право на отримання Заохочення. Чим 
більше кількість операцій, тим більше шансів на отримання Заохочення.   

 
Не відповідають умовам Акції: 

● Для Першого Етапу - операції, які було здійснено до 00:01 години 23.07.2021 року та 
після 23:59 години 30.07.2021 року (включно)за Київським часом; 

● Для Другого Етапу - операції, які було здійснено до 00:01 години 31.07.2021 року та 
після 23:59 години 06.08.2021 року (включно)за Київським часом; 

● Для Третього Етапу - операції, які було здійснено до 00:01 години 07.08.2021 року та 
після 23:59 години 13.08.2021 року за Київським часом; 

● Для Четвертого Етапу - операції, які було здійснено до 00:01 години 14.08.2021 року 
та після 23:59 години 20.08.2021 року за Київським часом; 

● Операції з придбання товарів, за якими відбулося повернення коштів. 
 

4. Заохочення Акції та порядок їх отримання. 
4.1. Заохоченнями Акції  
4.1.1. Заохочення №1: подарункові сертифікати ТОВ “Епіцентр К” номіналом 1000 (тисяча 
гривень 00 копійок) кожен, для використання в мережі INTERSPORT в кількості 20 шт. – всього 
8  комплектів кожний по 20 штук, на весь період проведення Акції; 
Строк використання сертифікату – до 31 серпня 2022 року. У випадку, якщо до спливу строку дії 
сертифікату його не буде використано, жодні компенсації Переможцю 



 

 

Організатором/Виконавцем/Партнером не надаються. Правила використання сертифікатів 
викладені за посиланням https://epicentrk.ua/ua/actions/pravila-obigu-podarunkovikh-kartok-
sertifikativ-tov-epitsentr-k.html .  
4.1.2. Заохочення №2: подарункові сертифікати ТОВ “Епіцентр К”  номіналом 1 000 (одна 
тисяча гривень 00 копійок) для використання в мережі INTERSPORT - всього 140 штук на весь 
період проведення Акції; 
Строк використання сертифікату – до 31 серпня 2022 року. У випадку, якщо до спливу строку дії 
сертифікату його не буде використано, жодні компенсації Переможцю 
Організатором/Виконавцем/Партнером не надаються. Правила використання сертифікатів 
викладені за посиланням https://epicentrk.ua/ua/actions/pravila-obigu-podarunkovikh-kartok-
sertifikativ-tov-epitsentr-k.html .  
 
4.1.3. Заохочення №3: Брендована продукція з символікою Олімпійських Ігор, а саме: 

• Брендований Реглан – 320 шт., на весь період проведення Акції; 
• Брендований Рюкзак – 160 шт., на весь період проведення Акції; 
• Брендований Дощовий плащ – 160 шт., на весь період проведення Акції; 
• Брендований Рушник – 1360 шт., на весь період проведення Акції; 

 
Всього 2000 одиниць на весь строк проведення Акції. 
4.2. Виконавець Акції надає та розпоряджається заохоченнями відповідно до порядку 
отримання заохочень. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом 
не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.  
4.3. Виконавець/Організатор/Партнер не несуть будь-якої відповідальності по відношенню до 
подальшого використання Заохочення Переможцем після його одержання, зокрема, за 
неможливість Учасником скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за 
можливі наслідки використання Заохочення.  
4.4. Відповідальність Виконавця/Організатора/Партнера обмежується вартістю Заохочення.  
4.5. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочення, зокрема 
ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного 
законодавства України.  
4.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочення та враження від його використання, що 
зазначені (можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які 
будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати 
сподіванням Учасника. 
4.7. Право на участь у визначенні переможців Акції мають ті Учасники, котрі виконали умови 
Правил відповідно до ст. 3 цих Правил.  
4.8. Визначення Переможців Акції проводиться за допомогою комп'ютерної програми random.org 
методом випадкового вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови Акції відповідно 
до п. 4.1., цих правил на момент проведення відповідного Визначення. Дані (база даних) для 
проведення Визначення надаються Виконавцю Акції Організатором Акції. 
Визначення проводиться Виконавцем Акції на основі даних наданих Організатором Акції, згідно 
з наступним графіком: 
 

№ Дата визначення 
Період здійснення 

покупок, який 
охоплюється 

Кількість заохочень, щодо яких будуть 
визначені переможці 

1 06 серпня 2021 
року 

Перший етап –  з 
23.07.2021 по 30.07.202 

(включно) 

Заохочення №1 – 2 шт. 
Заохочення №2 – 35 шт. 

Заохочення №3 – 500 шт., а саме 
• Брендований Реглан – 80 шт.; 
• Брендований Рюкзак – 40 шт.; 
• Брендований Дощовий плащ – 40 шт.; 
• Брендований Рушник – 340 шт.,;  



 

 

 
4.9. Під час визначення переможців кожного Етапу Виконавцем також визначаються резервні 
переможці Заохочення №1 у кількості аналогічній основним Переможцям для відповідного 
Заохочення, а також 100 (сто) Резервних Переможців для Заохочення №2 та Заохочення №3. У 
випадку, якщо Переможець втратить право на отримання Заохочення (№1, №2, №3) згідно з 
умовами цих Правил, Виконавцем буде обрано наступного за списком Переможця серед 
резервних переможців. 

4.9.1. Оголошення результатів щодо визначення Переможців та резервних Переможців, 
відбувається шляхом розміщення Організатором вказаної інформації на Офіційній сторінці 
Акції в день проведення відповідного визначення. Рішення є остаточним оскарженню не 
підлягає. 

 
4.10. Порядок Отримання Заохочень: 

4.10.1 Для отримання Заохочення №1, Учаснику, якого(яку) було визначено Переможцем, 
необхідно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації результатів визначення 
Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа на контактну 
адресу Виконавця, вказану в п.1.5. цих правил,  та надати: 

●      копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2 сторінки — обов’язково, 3, 4, 5, 
6 сторінок — за вимогою Виконавця, і сторінки з відмітками про реєстрацію, якщо 
така є, або дані ID-картки громадянина України; 
●      копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про 
відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків). 

● Адресу для відправлення заохочення, якщо Переможець Акції бажає отримати 
Заохочення відправленням за процедурою передбаченою положенням 4.10.3. (Б) 
 

4.10.2 Для отримання Заохочення №2 або №3, Учаснику, якого(яку) було визначено 
Переможцем, необхідно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати публікації результатів 
визначення Переможця звернутися до Виконавця шляхом направлення електронного листа 
на контактну адресу Виконавця, вказану в п.1.5. цих правил,  та повідомити Адресу для 
відправлення заохочення.  

 

2 13 серпня 2021 
року  

Другий етап –  з 
31.07.2021 по 

06.08.2021  (включно) 

Заохочення №1 – 2 шт. 
Заохочення №2 – 35 шт. 

Заохочення №3 – 500 шт., а саме 
• Брендований Реглан – 80 шт.; 
• Брендований Рюкзак – 40 шт.; 
• Брендований Дощовий плащ – 40 шт.; 
• Брендований Рушник – 340 шт.;  

3 20 серпня 2021 
року 

Третій етап –  з 
07.08.2021 по 

13.08.2021 (включно) 

Заохочення №1 – 2 шт. 
Заохочення №2 – 35 шт. 

Заохочення №3 – 500 шт., а саме 
• Брендований Реглан – 80 шт.; 
• Брендований Рюкзак – 40 шт.; 
• Брендований Дощовий плащ – 40 шт.; 
• Брендований Рушник – 340 шт.; 

 

4 30 серпня 2021 
року 

Четвертий етап –  з 
14.08.2021 по 

20.08.2021  (включно) 

Заохочення №1 – 2 шт. 
Заохочення №2 – 35 шт. 

Заохочення №3 – 500 шт., а саме 
• Брендований Реглан – 80 шт.; 
• Брендований Рюкзак – 40 шт.; 
• Брендований Дощовий плащ – 40 шт.; 
• Брендоване Рушник – 340 шт.; 

 



 

 

4.10.3. Заохочення (№1 або №2) Акції може бути отримане Переможцем Акції: 
А) особисто за місцезнаходженням Виконавця або в іншому, погодженому Переможцем 
Акції з Виконавцем місці, або на розсуд Виконавця може бути надіслане кур’єрською 
доставкою за поштовою адресою, вказаною Переможцем Акції, за умови пред’явлення 
оригіналів документів, що вказані у п. 4.9.1 цих Правил, та підписання Переможцем  Акту 
приймання-передачі Заохочення Акції, який буде підтверджувати факт вручення Заохочення 
Акції Переможцю Акції. У разі відмови Переможця Акції від підписання Акту приймання-
передачі Заохочення Акції, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення Акції. 
Б) Заохочення (№1 або №2 або №3) може бути надіслано за рахунок Виконавця Акції 
протягом 5 робочих днів з дати отримання всіх документів виключно за адресами 
розташованими на території України. Заохочення не може бути надіслано за адресами на 
території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014 р., № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та 
Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної 
безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та 
збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014 р., та Постанови Верховної 
Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 
областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., № 254-VIII, Закону України 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей» від 16.09.2014 р., № 1680-VII, Закону України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р., № 2268-VIII). 
Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок 
ведення бойових дій або операції об'єднаних сил не надаються кур’єрські послуги 
організації, з якою співпрацює Організатор в рамках даної Акції, або відсутнє відповідне 
відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для 
доставки, адресу. 
Всі відправлення мають бути отримані адресатами у відділенні кур’єрської служби протягом 
5 календарних днів від дати їх доставки до відділення. У випадку якщо Заохочення не буть 
отримані у вказаний строк, вони буть відкликані Виконавцем Акції. Заохочення Акції 
повторно не відправляються. Зобов’язання Виконавця Акції по віроученню Заохочення 
вважаються виконаними з моменту передачі заохочень до кур’єрської служби.     
 

4.11. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного 
строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / 
нерозбірливих копій документів, відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі, 
відмова пред’явити оригінал документу що посвідчує особу Переможця / довідку про присвоєння 
індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової картки фізичної особи – 
платника податків, або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків), позбавляє такого Переможця права 
на отримання Заохочення, та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився 
від отримання Заохочення. 
4.12. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником 
Заохочення.  
4.13. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного 
Учасника можливості отримати Заохочення.   
 

5. Інші умови 
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника 
Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції 
від належного виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції 
(водночас така особа не має права на одержання від Виконавця/Організатора/Партнера будь-якої 
компенсації). 



 

 

5.2. Кожен Учасник та Переможець Акції, беручи участь в Акції, надає Організатору, Партнеру і 
Виконавцю Акції пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, 
зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, 
зокрема, але не обмежуючись ним, право публікації (наприклад його імені й зображення) в 
засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а 
також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких 
обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання 
Організатор/Виконавець/Партнер жодним чином не відшкодовуватиме. Надання такої згоди 
розглядають відповідно до ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України й Закону України «Про 
захист персональних даних». 
5.3. У разі виникнення ситуації, що передбачає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 
спірних питань і/або питань, які не врегульовано в цих Правилах, остаточне рішення ухвалюють 
Виконавець та Організатор. 
5.4. Інформують щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень, 
розміщуючи Правила на офіційній сторінці Акції: https://epicentrk.ua/ua/actions/video-olympic-
epicenter-promo-lang-video-olympic-epicenter-promo.html  
5.5. Організатор може змінити й/або доповнити Правила протягом усього Періоду Акції. Зміна 
й/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їхнього затвердження й 
оприлюднення в тому самому порядку, що визначено для інформування про Правила й умови 
Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності після оприлюднення на офіційній сторінці. 
5.6. Виконавець/Організатор/Партнер звільняються від відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин 
непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, 
блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції або на території України, 
оголошення про мобілізацію, введення воєнного або надзвичайного стану й інших непідвладних 
контролю з боку Виконавця/Організатора/Партнера обставин. 
5.7. Терміни, що їх вживають у цих Правилах, стосуються лише Акції, яку проводять у межах 
цих Правил. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 
конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. 
5.8. Усі питання, які не врегульовано в цих Правилах, регулюють відповідно до чинного 
законодавства України. 
5.9. Компанія Visa International Service Association і будь-які її афілійовані особи не беруть участі 
в проведенні розіграшів, визначенні Переможця / Переможців Акції, а також врученні 
Заохочення / Головного Заохочення Акції, і не несуть відповідальності за дотримання 
Виконавцем/Організатором/Партнером законодавства України й цих Правил, а також не 
відповідають на претензії Учасників Акції. 
 
 


