
УМОВИ УЧАСТІ В ПРОМО-АКЦІЇ 
«ВИГРАВАЙ З НТН!»

1. Промо-акція  «Вигравай  з  НТН!» (надалі  «Акція»)  відбуватиметься  в  рамках  фільмопоказу  серіалу
«Батьківщина»,   з метою заохочення телеглядачів до участі  в перегляді  серіалу «Батьківщина»,  що ви-
ходить на каналі НТН по буднях о 23:45, та надання Подарунку особам, які бажають отримати Подарунок,
на умовах викладених у цих Правилах.

2. Під «Подарунком» розуміється один із  фірмових призів (парасолька, блокнот, рюкзак, кепка ) з логотипом
НТН.

3. Організатором акції виступає ТОВ «Телестудія «Служба інформації».

4. Технічним партнером Акції є ТОВ “ВІА ТЕЛЕПОРТ”. Місцезнаходження ТОВ “ВІА ТЕЛЕПОРТ”: м.  Київ,
вул. Воровського, 22, літера А. Телефон +380 44 284-04-97 (надалі — Технічний партнер).

5. Контроль над проведенням акції та дотриманням цих Умов здійснює Організатор.

6. Акція проводиться щодня з понеділка по п'ятницю в період з 5 вересня 2017 року  по 30 вересня 2017 року
включно.

7. Учасником  Акції  можуть  бути  всі  дієздатні  громадяни  України,  які  досягли  вісімнадцятирічного  віку,
отримали паспорт та яким присвоєно в установленому порядку ідентифікаційний номер платника податку. 

8. Для того, щоб стати учасником Акції,  особі,  яка виявила таке бажання, необхідно надіслати SMS-пові-
домлення на номер 650. Кількість SMS-повідомлень з одного номера протягом одного ефіру обмежена:
враховується лише перше SMS-повідомлення. 

9. У Акції можуть брати участь абоненти операторів зв’язку України: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Украї-
на» та ТОВ "лайфселл".

10. Єдиним номером для участі у Акції є номер – 650.
 

11. Вартість одного SMS на короткий номер 650 – 0,60 грн. для абонентів мережі ПрАТ "Київстар", 0,65 грн.
для абонентів мережі  ПрАТ «МТС-Україна» (МТС та Vodafone)  і  0,94 грн.  для абонентів мережі  ТОВ
"лайфселл", з ПДВ без ПФ. Додатково утримується збір у Пенсійний фонд у розмірі 7,5 % від вартості
послуг без врахування ПДВ. Право на участь в Конкурсі не пов'язане з внесенням вказаної суми, як плати
за участь ньому. 

12. Вартість надсилання SMS-повідомлення не повертається внаслідок того, що послуги, які надаються, мають
характер таких, що не можуть бути повернені, та вартість такої послуги автоматично знімається з особи -
стого рахунку абонента того чи іншого телефонного номеру.

13. Технічний партнер Акції не несе відповідальності за будь-які зміни у ефірі, пов’язані зі зміною часу транс -
ляції або невиходом серіалу “Батьківщина”, що можуть унеможливити проведення Акції. В цьому випадку
вартість надсилання SMS-повідомлення не повертається. 

14. Довідки  щодо  умов  участі  у  Акції  надаються  за  телефоном  +380  44  284-04-97  та  на  веб-сайті:
http://ntn.ua/uk/about/action

 
15. Інформація про умови та деталі проведення Акції розміщується на веб-сайті: http://ntn.ua/uk/about/action

16. Учасник Акції,  які  відповідають критеріям,  визначеним пунктом  7 Правил та бажають взяти участь  в
Акції,  мають  надіслати  SMS-повідомоення  з  кодом  (чотири  цифри,  які  разом  з  оголошенням  Акції,
з'являються у ефірі під час показу серіалу “Батьківщина” відповідно до термінів Акції, зазначених у п. 6)
на номер 650. SMS-повідомленя приймаються на номер 650 під час проведення Акції (п. 6) щоденно по бу-
днях з 23:45 (початок ефіру чергової серії серіалу “Батьківщина”) до 12:00 наступного дня.   Якщо SMS-
повідомлення враховане, тобто не має у своєму тексті нічого іншого окрім вірних (показаних під час ефіру)
цифр, учасник Акції отримує SMS-відповідь: “Aktsija Vyhravaj z NTN!, Vash kod vrakhovano! Stezhte za
rezul'tatamy  na  sajti  http://ntn.ua/uk/about/action”.  Якщо  SMS-повідомлення  не  враховане  через



невідповідний код учасник отримує таку SMS-відповідь: “Aktsija Vyhravaj z NTN!, pomylkovyj kod! Pravyla
aktsiyi  na sajti  http://ntn.ua/uk/about/action”.  Якщо учасник надсилає більше ніж одне SMS-повідомлення
протягом  одного  ефіру,  він  отримує  таку  SMS-відповідь:  “Aktsija  Vyhravaj  z  NTN!  Vash  kod  vzhe
vrakhovano, NE nadsylajte bil'she SMS, uvazhno stezhte za pravylamy na http://ntn.ua/uk/about/action”. Якщо
учасник надсилає SMS-повідомлення за межами часових меж зазначених вище, то він отримує таку SMS-
відповідь: “Programu zaversheno. Vash variant vidpovidi NE pryjnjato. Uvazhno slidkujte za efirom.”.

17. Серед усіх Учасників Акції визначається одна особа-переможець, яка отримує право на одержання Подару-
нку, зазначеному у п. 2. Такий переможець визначається методом випадкового комп’ютерного вибору (див.
п. 18) у день, наступний від чергового ефіру серіалу “Батьківщина” після 12-ї години, щоденно відповідно
до  термінів  Акції,  зазначених  у  п.  6.  Номер  телефону  переможця  з  замаскованими  трьома  середніми
цифрами позначається як Переможець Конкурсу на веб-сайті http://ntn.ua/uk/about/action після 13:00 у день,
наступний за днем визначення Переможця  методом випадкового комп’ютерного вибору.

18. Ідентифікація Переможця Акції відбувається за номером телефону. Визначення Переможця Акції відбуває-
ться  за  допомогою  технологічних  можливостей  веб-сайту  https://www.random.org.  Всі  роз'яснення  та
претензії  щодо  методології  випадкового  комп’ютерного  вибору  приймаються  на  адресу,  зазначену
https://www.random.org/company/

19. Після визначення Переможця Акції йому телефонують представники Організатора. Період, протягом якого
здійснюється інформування учасників Акції — не менше одного календарного дня від дати визначення
Переможця (див. п. 17). 

20. У випадку, якщо на момент телефонного дзвінка такому переможцю Акції, переможець знаходиться поза
зоною досяжності або не відповідає на вхідний дзвінок, такий переможець автоматично втрачає право на
одержання Подарунку. Таке право на отримання Подарунку переходить до наступного потенційного пере-
можця, якого обирає Організатор серед інших претендентів окрім вибулого, з яким не змогли зв’язатись.
Результати переобрання переможця розміщуються на сайті http://ntn.ua/uk/about/action

21. Визначення переможця Організатором не підлягає оскарженню та є остаточним.
 

22. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чин-
ного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскаржен-
ню.

23. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою
повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від
належного виконання цих Правил (у т. ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання
Подарунку та ін.), штучне збільшення голосів тощо вважається відмовою Учасника від участі в Акції та
отримання Подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої
компенсації.

24. Організатор  гарантує  об’єктивність  процедури  визначення  Переможця,  що  має  право  на  отримання
Подарунку, відповідно до цих Правил.

25. Акція  полягає  у  наданні  учасникам  Акції,  які  виконають  усі  умови  Акції  та  яких  буде  обрано  Орга-
нізатором,  Подарунків  у  вигляді  одного  із   фірмових  призів  (парасолька,  блокнот,  рюкзак,  кепка  )   з
логотипом НТН. Технічна передача Подарунків  здійснюється Організатором.

26. Учасники  Акції  мають  право  відмовитися  від  Подарунку  і  при  цьому  не  можуть  вимагати  заміни
Подарунку на інший. Переможці не можуть передавати право на отримання Подарунку іншим особам.

27. Організатори  не  несуть  обов'язку  щодо  відшкодування  транспортних  витрат  Учасника,  які  понесені
Учасником в період участі в Акції, в тому числі при отриманні Подарунку.

28. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і на
безкоштовне  використання Організаторами їхніх прізвищ, імен,  інших особистих даних,  фотографій та
зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також розміщення в мережі Інтернет. 

https://www.random.org/


29. Учасники Акції дають згоду на те, що їх імена, фотографії, будь-які інші дані про них, включаючи  аудіо-
та відеозаписи, можуть бути використані в телерадіопередачах, в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інших  матеріалах  тощо,  у  тому  числі  з  рекламною  метою,  без  будь-якої  матеріальної  винагороди  та
додаткового письмового погодження. Водночас учасники Акції дають згоду на інтерв’ю з їхньою участю
під  час  та  по  закінченні  Акції.  Всі  Учасники  погоджуються  з  тим,  що  їхні  дані,  отримані  під  час
проведення акції та занесені до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організатором без
будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень
тощо. При цьому, усі авторські права на такі інтерв'ю та матеріали повністю належать Організатору. 

30. Організатори мають право відмовити у наданні Подарунку Учаснику, який надав неправдиві відомості про
себе, не надав необхідних даних про себе та/або документів. 

31. Учасник  Акції,  що здобуде  право  на  отримання  Подарунку,  на  момент його отримання  повинен мати
оригінали та копії таких документів: 
- паспорт громадянина України (а також копії сторінки Паспорту з фотографією, сторінки з даними про те,
де й яким органом видано паспорт, сторінки з пропискою (реєстрацією);
-  активну  картку  з  номером  мобільного  телефону,  підключеного  до  мережі  операторів  стільникового
зв’язку України, а бо копію договору з оператором стільникового чи стаціонарного зв’язку, за яким було
здійснено дзвінок Організатором за процедурою визначеною в п. 19-20. 

32. У  випадку  відмови  Учасника,  який  має  право  на  отримання  Подарунку,  від  отримання  Подарунку
Організатор залишає за собою право розпоряджатися Подарунком на власний розсуд.

33. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються їх виконувати, а
також  погоджуються  на  підписання  всіх  необхідних  документів  для  документального  засвідчення
процедури отримання Подарунків.

 


