Правила проведення розіграшу призів рекламної акції
в рамках Форуму новобудов та інвестицій 2018
1.
Організатор Акції.
1.1. Організатором розіграшу призів рекламної акції в рамках проведення Форуму новобудов та
інвестицій 2018 (надалі – «Рекламна акція», «Акція» або «Розіграш») є Фізична особапідприємець Рижак Віталій Сергійович, який зареєстрований відповідно до чинного
законодавства України як суб’єкт підприємницької діяльності і знаходиться за адресою: 79000, м.
Львів, вул. Коперника, 46 (надалі – «Організатор»). Веб-сайт Організатора у мережі Інтернет, де
розміщено інформацію про Форум новобудов та інвестицій 2018, а також ці Правила проведення
розіграшу призів рекламної акції (надалі – «Правила»): https://forum.novobudovy.pro/.
1.2. Організатор має право на власний розсуд залучати до проведення окремих частин Розіграшу,
вручення та надання призів будь-яких третіх осіб, у тому числі виконавців та спонсорів Розіграшу,
технічний персонал без обмеження їхньої кількості.
1.3. Розіграш призів рекламної акції проводиться з метою формування у споживачів інтересу та
споживчого попиту до відвідування Форуму новобудов та інвестицій 2018, що відбуватиметься 1315 квітня 2018 року на стадіоні «Арена Львів» (надалі – «Форум»).
2.
Учасник Розіграшу.
2.1. Учасником Розіграшу призів рекламної акції (надалі – «Учасники» або «Учасник») може бути будьякий громадянин України, якому на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та який
виконав всі необхідні для участі у Розіграші дії і з дотриманням усіх умов, передбачених цими
Правилами, за винятком осіб, вказаних в п. 2.2. цих Правил.
2.2. Не визнаються Учасниками Розіграшу і не мають права брати участь:
2.2.1. Особи, залучені до організації та проведення Розіграшу, а також члени їх родини
(дружина/чоловік, діти, брати/сестри, батьки);
2.2.2. Особи, які не відповідають умовам або не виконують умови цих Правил.
2.3. Участь в Розіграші обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
3.
Місце та строки проведення Акції.
3.1. Період проведення Рекламної акції встановлюється з 07 березня 2018 року по 15 квітня 2018 року
з урахуванням конкретного часу, визначеного цими Правилами для конкретного Розіграшу, а саме
Розіграш 10 цінних призів, передбачених п.4.2.2-4.2.11 цих Правил, відбуватиметься на вказаних в
Правилах умовах через веб-сайт Організатора https://forum.novobudovy.pro/, Розіграш Головного
призу проводитиметься о 18:00 годині за київським часом 15 квітня 2018 року у приміщенні
медіацентру стадіону «Арена Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 199.
3.2. Період проведення Рекламної акції та місце її проведення, час проведення Розіграшу та підведення
підсумків Розіграшу можуть бути змінені Організатором на його власний розсуд самостійно або у
зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.
3.3. В разі настання обставин, зазначених в п. 3.2 цих Правил, Організатор повинен додатково
проінформувати Учасників Розіграшу про зміну часу та/або дати підведення підсумків та
визначення переможців із зазначенням нового часу та/або дати. При цьому належним
повідомленням Організатора буде вважатись повідомлення, розміщене ним на офіційному вебсайті Форуму новобудов та інвестицій 2018: https://forum.novobudovy.pro/, або інформація,
повідомлена Учасникам Розіграшу у інший доступний спосіб.
4.
Призовий фонд Акції.
4.1. Призовий фонд Акції формується на розсуд Організатора. Якісні, кількісні та інші, в тому числі
технічні, характеристики призів визначаються Організатором.
4.2. Призовий фонд Акції складається з наступних призів:
4.2.1. Головний грошовий приз - 100 000 (сто тисяч) гривень.
4.2.2. Телевізор.
4.2.3. Ігрова приставка Sony PlayStation.
4.2.4. Грошовий приз сумою 10 000 (десять тисяч) гривень.
4.2.5. Сертифікат на дизайн-проект квартири.
4.2.6. Сертифікат на отримання подорожі в Єгипет.

4.2.7. Сертифікат на отримання Вікенду на двох осіб в «Edem Resort Medical & SPA».
4.2.8. Порохотяг
4.2.9. Сертифікат на отримання послуг салону краси.
4.2.10. Набір посуду.
4.2.11. Набір постільної білизни.
4.3. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.4.2. кількість. Організатор Розіграшу
залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість Призового фонду, або
включити додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни відбудуться,
Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому п.8.1 цих Правил.
4.4. Приз поверненню чи обміну не підлягає, заміна призів будь-яким іншим заохоченням не
допускається, у тому числі не допускається отримання не грошового призу в грошовому
еквіваленті.
4.5. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно вищезгаданим переліком
призів.
4.6. Зовнішній вигляд призів (розмір, колір, марка), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть
поширюватись протягом періоду проведення Рекламної акції, може відрізнятись від зовнішнього
вигляду реальних призів. Організатор на власний розсуд обирає призи, визначені в п. 4.2.2, 4.2.3,
4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, та не обмежений будь-ким щодо характеристик таких призів (у тому числі щодо
їх вартості). Також організатор на власний розсуд обирає та залучає виконавців, які
реалізовуватимуть сертифікати, визначені в п.4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9 цих Правил.
4.7. Оподаткування осіб, які отримали приз, проводиться відповідно до чинного законодавства
України. Організатор не відповідає за оподаткування призів, що надаються іншими Виконавцями,
та передбачені п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9 цих Правил.
5.
Умови участі в Акції та порядок реєстрації Учасників Розіграшу.
5.1. Проведення Рекламної акції включає в себе проведення Розіграшу Головного призу та Розіграшу
10 цінних призів.
5.2. Для того, щоб стати Учасником Розіграшу Головного призу, необхідно виконати наступні дії:
5.2.1. Стати учасником Форуму новобудов та інвестицій 2018, що відбудеться 13-15 квітня 2018 року
шляхом реєстрації (з виконанням усіх потрібних для цього умов) на веб-сайті Організатора
https://forum.novobudovy.pro/ та/або заповнення анкети з відривним елементом (надалі –
Анкета). Участь у проведенні Розіграшу учасників Форуму є безплатною, платність або
безоплатність участі у Форумі новобудов визначається за правилами, розміщеними на вебсайті: https://forum.novobudovy.pro/.
5.2.2. Запросити за своїм унікальним посиланням 3 (трьох) чи більше друзів стати учасниками та
відвідати Форум, при цьому таке запрошення вважається виконаним, якщо Ваш друг
підтвердив номер телефону. Умова бажана, але не обов’язкова.
5.2.3. При вході на Форум біля реєстраційних стійок отримати Анкету учасника Форуму з відривним
елементом. Заповнити обидві частини Анкети, та протягом часу проведення Форуму, але не
пізніше 15:00 години 15 квітня 2018 року кинути відривний елемент Анкети у призовий
барабан, що буде розміщений у виставковій залі в місці проведення Форуму.
5.2.4. Бути фізично присутнім на момент та у місці проведення Розіграшу Головного призу.
5.3. Для того, щоб стати Учасником Розіграшу 10 цінних призів, передбачених п.4.2.2-4.2.11 цих
Правил, необхідно здійснити наступні дії:
5.3.1. Стати учасником Форуму новобудов та інвестицій 2018, що відбудеться 13-15 квітня 2018 року
шляхом реєстрації (з виконанням усіх потрібних для цього умов) на веб-сайті Організатора
https://forum.novobudovy.pro/. Участь у проведенні розіграшу учасників Форуму є безплатною,
платність або безоплатність участі у Форумі новобудов визначається за правилами,
розміщеними на веб-сайті: https://forum.novobudovy.pro/.
5.3.2. Запросити якомога більшу кількість друзів за своїм унікальним посиланням стати учасниками
та відвідати Форум, при цьому таке запрошення вважається виконаним, якщо Ваш друг ввів всі
необхідні дані відповідно до п.5.2.2. цих Правил.
5.3.3. Виконати всі необхідні умови для участі у розіграші 10 цінних призів до 15:00 години за
київським часом 15 квітня 2018 року.
5.3.4. Бути в рейтингу ТОП-10 Учасників Розіграшу 10 цінних призів, які запросили найбільшу
кількість друзів, розміщеному на веб-сайті Організатора https://forum.novobudovy.pro/ на
момент проведення Розіграшу 10 цінних призів.
6. Порядок визначення переможців Розіграшу.

6.1. Оскільки проведення Рекламної акції включає в себе проведення Розіграшу 10 цінних призів та
Розіграшу Головного призу, час та порядок проведення конкретного розіграшу не є тотожними та
відбуваються на умовах, визначених цим Розділом.
6.2. Розіграш Головного призу проводитиметься о 18:00 годині за київським часом 15 квітня 2018 року
у приміщенні медіацентру стадіону «Арена Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул.
Стрийська, 199. Конкретний час (година) проведення розіграшу будуть повідомлені на веб-сайті
Організатора: https://forum.novobudovy.pro/. Визначення переможця Розіграшу Головного призу
відбудеться шляхом випадкового відбору ведучим Форуму (із застосуванням барабану) відривного
елемента. Дані переможця будуть оголошені ведучим в місці проведення Розіграшу. Якщо особа
переможець на момент проведення Розіграшу і оголошення результату не перебуватиме в
медіацентрі, або не може пред’явити другий елемент анкети, вважається, що така особа не виконала
умови Розіграшу Головного призу та втратила право на його отримання. В такому випадку ведучий
за допомогою випадкового відбору виймає з барабану інший відривний елемент. Головний приз
буде розіграний тільки серед присутніх на Розіграші Учасників, які будуть мати при собі паспорт,
реєстраційний номер облікової картки платника податків, та виконали всі необхідні дії,
передбачені п.5.2 цих Правил. Переможцеві Розіграшу Головного призу вручається імпровізований
великоформатний чек з написом «100 000 гривень».
6.3. Розіграш 10 цінних призів, передбачених п.4.2.2-4.2.11 цих Правил, відбудеться через веб-сайт
Організатора https://forum.novobudovy.pro/ шляхом оприлюднення оприлюднення кінцевого
рейтингу ТОП-10 о 17:00 годині 15 квітня 2018 року. Передбачається, що Учасник, який зайняв
перше місце у рейтингу ТОП-10 отримує приз, передбачений п.4.2.2, за друге місце – приз,
визначений п.4.2.3, третє місце – приз, визначений п.4.2.4, четверте місце – приз, визначений
п.4.2.5, п’яте місце – приз, визначений п.4.2.6, шосте місце – приз, визначений п.4.2.7, сьоме місце
– приз, визначений п.4.2.8, восьме місце – приз, визначений п.4.2.9, дев’яте місце – приз,
визначений п.4.2.10, десяте місце – приз, визначений п.4.2.11. Після оприлюднення кінцевого
рейтингу ТОП-10 та відповідно визначення переможців Розіграшу 10 цінних призів Організатор
надсилає кожному з переможців відповідне повідомлення (смс-повідомлення та/або лист на
електронну адресу та/або телефонний дзвінок) про виграш та необхідність з’явитись на урочисте
вручення призів 15 квітня 2018 року о певній годині у приміщення медіацентру стадіону «Арена
Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 199.
6.4. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Розіграші, третім
особам.
6.5. За результатами проведення Розіграшів Організатором буде складено відповідний протокол
(протокол щодо Розіграшу Головного призу та протокол щодо Розіграшу 10 цінних призів). В
протоколі буде вказано номер мобільного телефону Учасника на отримання призу, його ПІБ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків.
7. Порядок отримання призів Учасниками.
7.1. У день проведення Розіграшу Головного призу у відповідності до п.6.2 цих Правил переможцеві
вручається імпровізований великоформатний чек з написом «100 000 гривень». Такий
імпровізований чек передбачає пред’явлення до виконання Організаторові лише безпосередньо
переможцем Розіграшу не пізніше п’яти робочих днів з моменту визначення переможця Розіграшу,
тобто не пізніше 18:00 години 20 квітня 2018 року. Безпосередньо Головний грошовий приз
вручається Переможцеві за місцезнаходженням Організатора у офісі компанії «Pro Novobudovy» за
адресою: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 46, шляхом видачі готівкових коштів або здійснення
безготівкового перерахунку. В разі неможливості Переможця отримати Головний приз з
незалежних від Організатора причин до 18:00 години 20 квітня 2018 року, або в разі письмової
відмови Переможця від отримання Головного призу, порушення умов цих Правил, зобов’язання з
боку Організатора Розіграшу вважаються виконаними в повному обсязі. Для отримання Головного
призу Переможець зобов’язується також надати Організаторові копії паспорта, реєстраційного
номера облікової картки платника податків, та підписати відповідний протокол Організатора або
акт про отримання Головного призу на вимогу Організатора.
7.2. Порядок отримання 10 цінних призів визначається наступним чином:
7.2.1. Організатор надсилає кожному з переможців відповідне повідомлення (смс-повідомлення
та/або лист на електронну адресу та/або телефонний дзвінок) про виграш та необхідність
з’явитись на момент вручення призів 15 квітня 2018 року, визначений цими Правилами у
приміщення медіацентру стадіону «Арена Львів», що знаходиться за адресою м. Львів, вул.
Стрийська, 199.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Призи, передбачені п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9 цих Правил, а саме відповідні сертифікати,
надання послуг за якими здійснюється не безпосередньо Організатором, міститимуть
інформацію про контакти виконавців та умови, механізм, реалізації таких сертифікатів. Для
отримання детальніших умов реалізації цих сертифікатів переможець має право звернутись до
Організатора.
Призи, передбачені п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11 цих Правил, вручаються шляхом надання
відповідного імпровізованого сертифікату переможцям Розіграшу, який надає їм право
отримати відповідний приз* у цей же день в місці проведення Форуму або у строки, визначені
п.7.2.5 цих Правил за місцезнаходженням Організатора (у офісі компанії «Pro Novobudovy» за
адресою: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 46). (*Під правом отримати відповідний приз
розуміється право придбати його в Організатора за 1 грн.). Отримання призу шляхом реалізації
сертифікату у той же день є можливим у разі, якщо такий переможець особисто з’явився на
момент вручення призів в медіацентрі, завчасно надав Організатору чи його представникам
копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, та підписав всі
необхідні документи про отримання призу від Організатора (протокол або акт) на вимогу
Організатора. Організатор залишає за собою право замість імпровізованих сертифікатів на
призи, передбачені п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11 цих Правил, вручати одразу безпосередньо
такі призи* (*Під таким призом розуміється право придбати його в Організатора за 1 грн.).
Грошовий приз, передбачений п.4.2.4 цих Правил, вручається за аналогією з врученням
Головного призу у порядку, передбаченому п.7.1 цих Правил.
Якщо переможець не з’явиться на момент вручення призів в медіацентрі стадіону «Арена
Львів», у нього є право не пізніше п’яти робочих днів з моменту урочистого вручення призів
переможцям Розіграшу 10 цінних призів в медіацентрі, тобто не пізніше 17:00 години 20 квітня
2018 року, з’явитись за місцезнаходженням Організатора у офіс компанії «Pro Novobudovy» за
адресою: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 46, для отримання призу. Для отримання призу
Переможець зобов’язується також надати Організаторові копії паспорта, реєстраційного
номера облікової картки платника податків, та підписати відповідний протокол Організатора
або акт про отримання призу на вимогу Організатора.
В разі неможливості Переможця отримати приз з незалежних від Організатора причин до 17:00
години 20 квітня 2018 року, або в разі письмової відмови Переможця від отримання призу,
порушення ним умов цих Правил, зобов’язання з боку Організатора Розіграшу вважаються
виконаними в повному обсязі.
У випадку, якщо будь-хто з переможців Розіграшу 10 цінних призів не отримає свій приз з будьяких причин, зміна рейтингу і зміна переможців чи призів не передбачається.

8. Права та обов’язки Учасника Розіграшу.
6.1. Права Учасника Розіграшу:
6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Розіграшу.
6.1.2. Взяти участь у Розіграші в порядку, визначеному цими Правилами.
6.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Розіграшу.
6.2. Обов’язки Учасника Розіграшу:
6.2.1. Виконувати умови цих Правил проведення Розіграшу призів рекламної акції.
6.2.2. Для участі в Розіграші зареєструватись та стати учасником Розіграшу відповідно до положень
цих Правил.
6.2.3. У випадку визначення Учасника як такого, що має право отримати приз Акції, Учасник
зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в цих Правилах.
7.
Права та обов’язки Організатора Розіграшу.
7.1. Обов’язки Організатора:
7.1.1. Провести Розіграш у відповідності з цими Правилами.
7.1.2. Видати призи переможцям Розіграшу, що виконали всі умови цих Правил.
7.2. Права Організатора:
7.2.1. Організатор Розіграшу користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та
чинним законодавством України.
7.2.2. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не виконав всіх умов цих Правил правильно та у
повному обсязі.
7.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил, або якщо в
Організатора є всі підстави вважати, що такий Учасник вдався до обману чи шахрайства.

8.
Способи та порядок інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення.
8.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, продовження
строку Розіграшу, збільшення Призового фонду чи інших змін, будуть здійснюватись шляхом
оприлюднення на сайті https://forum.novobudovy.pro/. Повідомлення, розміщене на цьому вебсайті, вважається належним інформуванням і не вимагає від Організатора вчинення додаткових
дій.
9.
Персональні дані.
9.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики
відповідальності і наслідків, пов'язаних з участю в Розіграші та отриманням призу.
9.2. Під час участі в Розіграші Учасники самостійно заносять свої персональні дані, зокрема ПІБ, адресу
електронної пошти (e-mail), контактний телефон, інше. Будь-яка інформація, що надається,
відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
9.3. Разом з тим, розуміючи мету і спосіб проведення Рекламної акції та Розіграшів Головного призу і
10 цінних призів, беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
використання Організатором наданої інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою
методами, що не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, по батькові, фотографії,
інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною і маркетинговою метою, в т.ч. право
публікації в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відео матеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ у разі отримання
призу, розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру), публікації на веб-сайті
Організатора у Рейтингу ТОП-10 тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або
будь-якою третьою особою. Використаннях таких персональних даних, як паспортні дані та дані
реєстраційного номеру облікової картки платника податків, також може бути вчинено
Організатором в обсязі необхідному для ведення документообігу, бухгалтерського обліку, передачі
такої інформації виконавцям Розіграшу для реалізації призів тощо.
9.4. Беручи участь у Розіграші, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне
використання наданих Учасником персональних даних та стверджує, що він належним чином
повідомлений про мету збору його персональних даних, та ознайомлений з правами,
передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути
передана іншим операторам з умовою збереження конфіденційності. Організатор не несе
відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, на веб-сайті Організатора
(зокрема, для участі у рейтингу ТОП-10), від неправомірного або випадкового доступу до них,
знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших
неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав
третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
9.6. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що авторські права на будь-які рекламні
матеріали з їхніми персональними даними належать Організатору.
10. Інші умови.
10.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником розіграшу цих Правил.
10.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Розіграшу, а також щодо його
результатів є остаточними та перегляду не підлягають. У разі виникнення ситуації, яка допускає
неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих
цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10.3. Організатор не несе відповідальності за роботу Інтернет провайдерів, операторів зв'язку, в
результаті яких електронні відправлення не надійшли або надійшли із запізненням.
10.4. Організатор залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Призу Учасникам у
випадку:
10.4.1. Якщо Учасник Розіграшу Головного призу не був присутнім під час його проведення та
визначення переможця Розіграшу.
10.4.2. Якщо Учасник не пред’явив документи, передбачені цими Правилами чи/або дані його
документів не відповідають інформації внесеній до анкети Учасника розіграшу.
10.4.3. Якщо Учасник порушив інші положення цих Правил чи не виконав будь-які інші необхідні дії,
необхідні для участі у Розіграші чи отримання призу.

10.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації в межах
Розіграшу.
10.6. З моменту отримання призу Учасником Розіграшу останній несе ризик випадкового знищення
чи пошкодження. Організатор не несе відповідальності за подальше використання отриманого
призу Учасником.
10.7. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші
контакти з Учасниками, якщо він виконав всі необхідні від нього дії. Організатор не вступає в
будь-які спори щодо визнання будь-яких осіб Учасниками та прав на отримання призів.
Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.8. Зобов’язання Організатора відносно якості призу, обмежені гарантіями, представленими їх
виробниками та третіми особами, що надають відповідні послуги.
10.9. Учасник, що бере участь в Розіграші, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
10.10. Всі Учасники самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв’язку з їх участю в Розіграші.
10.11. У межах Акції можуть проводитись додаткові заохочувальні експрес розіграші у соціальних
мережах з метою збільшення кількості учасників Форуму.
10.12. Процедура визначення переможців Розіграшу, які мають право одержати призи, не є азартною
грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику
грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор
розіграшу не отримує винагороду від Учасників за їхню участь в Розіграші.
10.13. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні
лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві,
що діють під час проведення рекламної акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора
обставини.
10.14. Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити
Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку
переможець визначатися не буде. Інформація про припинення Розіграшу буде публікуватися на
веб-сайті Організатора: https://forum.novobudovy.pro/.

Організатор
ФОП Рижак В.С.

