УМОВИ РОЗІГРАШУ
02.10.2018
1.
2.

Дані Умови розіграшу (далі «Умови») регулюють умови проведення
Розіграшу (далі – «Розіграш»), організатором якого є ТОВ «Кі Фанд
Менеджмент» (далі – «Організатор»).
Під час участі у цьому Розіграші, Ваші права та обов’язки визначаються
цими Умовами.

3.
3.1.

МІСЦЕ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ
Розіграш проводиться на території України з 2 жовтня 2018 року по 6
листопада 2018 року.

4.
4.1.

УЧАСНИКИ РОЗІГРАШУ
Брати участь в Розіграші мають право дієздатні громадяни України
(фізичні особи), що дотрималися даних Умов (далі «Учасники»).
НЕ можуть брати участь в Розіграші співробітники та підрядники
Організатора та ТОВ «Агенція Вольта», ТОВ «Кі Фанд Менеджмент», ТОВ
«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1»», ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 2»», ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПАРК МЕНЕДЖМЕНТ»,
«Представництво «ЮФ’ЮЧЕР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», ТОВ «Кі Фанд Медіа»,
ТОВ «Бренд Менеджмент Компані», Благодійна організація «Благодійний
Фонд «Кі Фанд», ГО «Лін Інститут Україна», ТОВ «Юніт Холдінгс», ТОВ
«Планк Електротехнік», а також члени їх сімей та студенти UNIT Factory.
Учасник, що відповідно до п. 4.1. має право на отримання Головного
призу, визначає на власний розсуд 1 (одну) особу, яка буде його
супроводжувати під час використання Головного призу (далі –
«Супроводжуюча особа»).
Супроводжуючою особою може бути дієздатний громадянин
(громадянка) України (фізична особа) старший (а) 18 років.
Супроводжуючою особою неповнолітнього Учасника, що за результатами
проведення Розіграшу має право на отримання Головного призу, може
бути тільки один з батьків або опікун чи піклувальник такого Учасника.
Отримання неповнолітнім Учасником Головного призу є можливим лише
за наявності дозволів, потрібних відповідно до законодавства для
перетину неповнолітньою особою кордону України (оформлених
відповідним чином).
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ПРИЗОВИЙ ФОНД РОЗІГРАШУ
В результаті проведення Розіграшу, учасники відповідно до цих Умов
можуть отримати лише один приз із кожного з наведених нижче видів
призів (далі – «Призи»):
Головний приз;
Віза США;
Заохочувальний приз.

5.2.
5.3.

Головний приз може отримати лише один Учасник Розіграшу.
Під Головним призом даного Розіграшу, розуміється подарунковий пакет
для двох осіб, в кількості 1 (однієї ) штуки, що включає в себе:
5.3.1. авіа квитки для двох осіб з м. Києва (Україна) в м. Орландо (США) та у
зворотній бік з м. Орландо (США) в м. Київ (Україна). Дати перельоту
будуть визначені після отримання Учасником, що має право на
отримання Головного призу та у разі, якщо таким Учасником є
неповнолітня особа, також і Супроводжуючою особою, віз США.
5.3.2. відшкодування витрат на трансфер двох осіб з аеропорту (м. Орландо) до
готелю, в якому Учасник та Супроводжуюча особа проживатимуть
відповідно до п. 5.3.3. та трансфер у зворотному напрямку (з відповідного
готелю в аеропорт);
5.3.3. оплата проживання в готельному номері на двох осіб;
5.3.4. допомога в покритті добових витрат в розмірі 50$ (п’ятдесят доларів
США) на кожен день перебування (на п’ять днів загалом) на території США
відповідно до цих Умов;
5.3.5. 2 (два) квитки на екскурсію в Національне управління з аеронавтики і
дослідження космічного простору (Kennedy Space Center Visitor Complex).
5.4.
Окрім Головного призу, зазначеного в п. 5.3., який матиме право
отримати перший Учасник в Черзі (далі – «Переможець»), такий Учасник
також матиме право на отримання послуги туристичної агенції, під якою
розуміється надання допомоги Учаснику та Супроводжуючій особі в
отриманні ними віз США (послуга включає в себе також сплату
туристичною агенцією офіційних зборів за отримання віз США
зазначеними особами) (далі – «Віза США»). У разі, якщо право на
отримання Головного призу перейде до інших осіб в Черзі, зазначені
витрати не відшкодовуватимуться Організатором й такі особи повинні
будуть самостійно сплачувати будь-які витрати, пов’язані з отриманням
візи США для себе та для Супроводжуючих осіб.
5.5.
Під Заохочувальним призом даного Розіграшу розуміється телескоп
Sigeta Volans 70/400.
5.6.
Кількість Заохочувальних призів – 15 штук.
5.7.
Кожен з Призів не може бути поділений на декілька частин і за часом.
5.8.
Головний приз можна використати виключно один раз.
5.9.
Призи, їх складові та умови отримання не можуть бути змінені за
бажанням Учасників, що мають право на отримання таких Призів.
5.10. Організатор залишає за собою право змінити будь-які умови Розіграшу, в
тому числі зміст, опис та передбачені ним строки отримання Призів. Такі
зміни будуть здійснені в порядку, передбаченому в п. 9.8. цих Умов.
5.11. Заміна Призів грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається.
5.12. Організатор не несе жодної відповідальності за подальше використання
Призів після їх одержання, за неможливість Учасників скористатися або
отримати Призи з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх
використання.
5.13. Організатор відшкодовує зобов’язання з оподаткування вартості Призів
та забезпечує їх сплату відповідно до чинного законодавства України.
5.14. Учасники Розіграшу, отримуючи Призи, розуміють, що:
5.14.1. такі Призи є доходом Учасників та вважаються додатковим благом, що
відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого

(сплаченого) на користь Учасника, та сум утриманого з них податку,
згідно з вимогами чинного законодавства України;
5.14.2. отримання Призу може вплинути на умови отримання Учасником
державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших
субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
5.14.3. Учасники, що мають право на отримання Призів, самостійно приймають
рішення про участь в Розіграші та отримання ними Призів, а також
розуміють наслідки таких дій. Організатор не несе відповідальності за
наслідки отримання Учасником додаткового блага (доходу) у вигляді
Призу.
6.
6.1.

ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ
Розіграш проводиться на підставі цих Умов, Наказу про проведення
Розіграшу, Протоколу засідання комісії̈ та Положення про створення
комісії̈, що розроблені та затверджені генеральним директором
Організатора.

7.
7.1.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ
Протягом строку проведення Розіграшу, зазначеного в п. 3.1. Учасник
може відкрити діалог в одному з месенджерів, за відповідними
посиланнями, наведеними нижче (далі – «Месенджери»):
Messenger – http://m.me/botosapiens або
https://www.messenger.com/t/botosapiens
Telegram – https://t.me/BotoSapiens_bot
У зазначених діалогах Месенджерів спілкування Учасника
відбуватиметься з комп’ютерною програмою, створеною для
симулювання спілкування з людиною (далі «Чат-бот»), майнові права
інтелектуальної власності на яку належать Організатору.
На початку спілкування з Чат-ботом, Учасник має можливість обрати
українську або російську мову спілкування, шляхом надання відповіді на
відповідне запитання.
Спілкування з Чат-ботом в діалогах Месенджерів дозволяється лише з
використанням власних облікових записів Учасника (Аккаунт учасника).
Один Учасник може використовувати лише один Аккаунт Учасника в
Facebook або один Аккаунт Учасника в Telegram для спілкування з Чатботом.
Один Учасник має право розпочати надання відповідей тільки один раз і
лише в одному з зазначених Месенджерів.
В будь-який момент, Учасник може продовжити спілкування з Чат-ботом
з іншого технічного засобу, у разі використання того самого Аккаунту
Учасника, в якому таке спілкування було розпочато.
Протягом строку проведення Розіграшу, зазначеного в п. 3.1. Учасник має
почати спілкування з Чат-ботом та закінчити надання відповідей до
закінчення цього строку.
В зазначених діалогах, Учасник матиме можливість відповісти на
запитання з тематики «Космічний простір».
Загальна кількість запитань – 300 шт. (не враховуючи організаційні
запитання, що виходять за межі тематики, зазначеної в п. 7.9.)
На кожне запитання Учаснику буде надаватися декілька варіантів
відповідей, з яких він має обрати одну.
Для кожного запитання є лише одна вірна відповідь.
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На деякі з питань, з наукової точки зору вірна відповідь ще не визначена,
тому Організатор самостійно визначає, яка з відповідей на таке
запитання є вірною.
Для того, щоб потрапити до кола Учасників, серед яких будуть
визначатися Учасники, що мають право на отримання Головного призу,
Учасники, що відповіли на 300 тематичних запитань, повинні
авторизуватися, шляхом надання відповіді на відповідне запитання Чатбота, власних імені та прізвища (відповідно до паспорта громадянина
України).
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ
У строк з 7 листопада 2018 року по 13 листопада 2018 року Організатор
визначить тих Учасників, які матимуть право на отримання Призів.
З Учасників, які надали відповіді на усі запитання (300 тематичних
запитань) формується перелік Учасників, в якому на першому місці
зазначається Учасник, що надав найбільшу кількість вірних відповідей
(серед декількох Учасників, що надали однакову кількість відповідей,
вищу позицію в переліку займає Учасник, який надав таку кількість
відповідей за найбільш короткий проміжок часу). В зазначеному порядку,
кожну позицію нижче в Черзі займатиме Учасник, що надав нижчу
кількість правильних відповідей або надав таку саму кількість відповідей
за більший проміжок часу.
Перший Учасник в Черзі, що займає в ній найвищу позицію, вважається
переможцем Розіграшу (далі «Переможець») та отримує право на
отримання Головного призу, за умови дотримання усіх положень цих
Умов.
У випадку, якщо Переможець не матиме можливості використати
Головний приз (з власних причин, з причини відмови посольства США у
наданні візи США, з причині відмови батьків у наданні дозволу на поїздку
неповнолітньому Учаснику тощо), право на отримання Головного призу
переходитиме наступному за ним Учаснику в Черзі. Відповідно, у разі
неможливості використати Головний приз кожним Учасником в Черзі,
право на його отримання послідовно буде переходити до кожного
наступного Учасника.
Організатор має право на власний розсуд позбавити будь-кого з
Учасників Розіграшу права на отримання Головного призу, в разі
виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником цих
Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником цих
Правил, а саме виявлення у діях Учасника ознак зловживань чи
шахрайства.
Задля визначення Учасників, що матимуть право на отримання
Заохочувальних призів, проводиться формування переліку з 30 Учасників,
які будуть обрані у випадковому порядку з використанням сервісу
RANDOM.ORG серед Учасників, які виконають такі вимоги:
надати вірні відповіді на 42 (сорок два) тематичних запитання
використовуючи при цьому Чат-бот в платформі Messenger –
http://m.me/botosapiens або https://www.messenger.com/t/botosapiens;
зробити публікацію з посиланням на Чат-бот, в мережі Facebook в
форматі та порядку запропонованому Чат-ботом, після отримання
відповідної пропозиції від Чат-боту, або за допомогую меню
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При цьому, з перших 15 (п’ятнадцяти) Учасників такого переліку
формується перелік Учасників, що мають першочергове право на
отримання Заохочувальних призів (далі – «Перелік»).
З 15 (п’ятнадцяти) Учасників загального переліку, що не мають такого
першочергового права та не увійшли в Перелік, формується резервний
перелік (далі – «Резервний перелік») Учасників, що отримають
Заохочувальні призи у разі, якщо хтось з Учасників Переліку не зможе
отримати Заохочувальний приз, або не дотримається правил його
отримання, передбачених цими Умовами. Визначення Учасників
Резервного переліку, які отримають право на отримання
Заохочувального призу замість Учасників переліку відбуватиметься
послідовно, від меншого до більшого номеру Учасника в Резервному
переліку.
Процес визначення Учасників, що матимуть право на отримання
Заохочувальних призів буде проводитися з відео-фіксацією.
Визначення результатів Розіграшу та визначення Учасників, що мають
право на отримання Призів проводиться членами комісії̈, що обираються
Організатором у складі 4-х осіб та затверджуються у Положенні про
створення комісії̈. Комісія працює на підставі цих Умов, Положення про
створення комісії̈ та Протоколу засідання комісії̈, що розроблені та
затверджені генеральним директором Організатора.
Визначення Учасників, які мають право на отримання Призів, відбудеться
не пізніше 13 листопада 2018 року.
Результати визначення Учасників, які мають право на отримання Призів,
фіксуються у протоколах, що підписуються усіма членами комісії̈ та
публічно оголошуються, шляхом розміщення інформації на сторінці чатботу у Facebook за посиланням www.facebook.com/botosapiens/.
Під отриманням Заохочувального призу Учасником, що за результатами
проведення Розіграшу має право на отримання Заохочувального призу,
відповідно до цих Умов розуміється придбання таким Учасником
Заохочувального призу за ціною, що складає 1 (одна) грн., на підставі
договору купівлі-продажу, який буде укладатися між Учасником та
Організатором. За погодженням із Організатором, Учасник може
підписати договір купівлі-продажу Заохочувального призу за Адресою та
самостійно забрати Заохочувальний приз в погоджений строк, або
сплатити вартість Заохочувального призу на підставі отриманого від
Організатора договору купівлі-продажу та розрахункового документа й
отримати Заохочувальний приз у погодженому поштовому відділенні (в
такому випадку, обов’язок з доставки товару покладається на
Організатора).
Кожному Учаснику, який відповідно до зазначених результатів, має право
на отримання Призів, додатково повідомляється про це у приватному
повідомлені у Messenger або Telegram від представника Організатора.
Такі повідомлення будуть надіслані в період з 13 листопада 2018 року по
16 листопада 2018 року.
У разі, якщо протягом зазначеного у п. 8.14. строку, Учасник, що має
право на отримання Призу, не відповідає на повідомлення представників
Організатора і не з’являється за Адресою за для отримання Призу або не
сплачує вартість Заохочувального призу на зазначених умовах, право на
Приз такого Учасника переходить Учаснику з Резервного переліку.
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Учасники з Резервного переліку повинні отримати Заохочувальні призи
до 23 листопада 2018 року.
Учасники, що мають право на отримання Призів, повинні в період з 19 по
23 листопада з’явитися за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 3 (далі –
«Адреса»), пред’явити паспорт громадянина України та отримати Призи,
підписавши Акт приймання-передачі Призу, або договір купівлі-продажу
Заохочувального призу (або сплатити вартість Заохочувального призу на
підставі отриманого від Організатора розрахункового документа в такий
строк).
Переможець, що відповідно до п. 5.4. має право на отримання Візи США,
з’являється за Адресою задля його отримання на підставі Акту
приймання-передачі Візи США.
Підписання Акту приймання-передачі на отримання Призу та (або) Візи
США або договору купівлі-продажу Заохочувального призу
неповнолітньою особою, підписується на її користь одним з батьків (або
особою, що відповідно до закону є її опікуном або піклувальником).
Особа, що з’являється задля отримання неповнолітнім Учасником Призу,
перед підписанням Акту приймання-передачі або договору купівліпродажу Заохочувального призу на користь неповнолітньої особи,
повинна пред’явити паспорт громадянина України, а також документи, що
посвідчують батьківство або опіку чи піклування над таким
неповнолітнім Учасником, а також свідоцтво про народження або
паспорт громадянина України неповнолітнього Учасника.
Учасник, що має право на отримання Головного призу, підписує Акт
приймання-передачі на отримання Головного призу лише за наявності в
нього візи США (отриманої із використанням Візи США або самостійно).
Неповнолітній Учасник, що має право на отримання Головного Призу,
підписують Акт приймання-передачі на отримання Головного призу лише
за наявності в нього та у його Супроводжуючої особи віз США.
У разі, якщо Учасник, що має право на отримання Призу, в зазначений
строк не з’явився за Адресою або не сплачує вартість Заохочувального
призу на підставі отриманого від Організатора розрахункового документа
в такий строк, тоді вважатиметься, що такий Учасник відмовився від
Призу.
Учаснику, що має право на отримання Головного призу надається 1
місяць, протягом якого він повинен отримати візу США (у разі, якщо такий
Учасник – неповнолітня особа, в зазначений строк повинні отримати візи
США і цей Учасник, і Супроводжуюча особа). У разі, якщо протягом такого
строку, зазначена умова не виконана, кожний наступний Учасник в Черзі,
що матиме право на отримання Головного призу, матиме такий самий
час на отримання візи США.
У разі, якщо до 1 квітня 2019 року жоден учасник не зможе отримати
Головний приз на підставі відповідного Акту, Організатор самостійно
визначить яким чином використати Головний приз.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У цілях виконання умов Закону України “Про захист персональних даних”
(надалі – “Закон) Учасниками повідомляється:
володільцем персональних даних Учасників Розіграшу є Організатор;
персональні дані Учасників Розіграшу обробляються з метою
забезпечення участі у Розіграші;
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з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.1.2. цих Умов,
обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону;
з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання,
накопичення, зберігання, знеособлення, знищення персональних даних;
персональні дані Учасників Розіграшу будуть оброблятися з моменту їх
отримання та протягом періоду проведення Розіграшу, після чого вони
будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних
даних;
Учасники Розіграшу можуть відкликати згоду на обробку своїх
персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних
письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Умовах, але при цьому
вони втратять право на участь в Розіграші;
Учасники Розіграшу володіють усіма правами, передбаченими статтею 8
Закону;
Беручи участь у Розіграші, кожен Учасник тим самим дає згоду
Організатору на обробку його персональних даних в обсязі й на умовах,
які вказані в п. 9.1. цих Умов.
ІНШІ УМОВИ
Участь в Розіграші автоматично означає факт ознайомлення та повну й
безумовну згоду Учасника з даними Умовами. Порушення Учасником цих
Умов або відмова Учасника від належного виконання будь-яких
положень цих Умов вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші
та отримання Призу, при цьому така особа не має права на одержання від
Організатора будь-якої компенсації.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими
Умовами, остаточне рішення приймає Організатор. При цьому рішення
Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасником, що має
право на отримання Призу, такого Призу з причин, незалежних від
Організатора.
У разі відмови Учасником, що має право на отримання Призу, від
отримання Призу, позначатиме, що будь-які претензії такого Учасника з
цього приводу не приймаються й не розглядаються Організатором.
Організатор не несе відповідальності за:
неотримання Учасником, що має право на отримання Призу, такого Призу
з вини самого Учасника;
за відмову Учасника, що має право на отримання Призу, від одержання
Призу;
відміну та/або затримку рейсів або зміну інших характеристик Призів;
інші обставини, які не залежать від Організатора.
Під час проведення Розіграшу чи після його закінчення, Організатор не
зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й надавати
пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов
проведення Розіграшу, визначення Учасника, що має право на отримання
Призу, чи будь-яких інших подібних питань щодо Розіграшу.
Проїзд до Адреси задля отримання Призів і в зворотному напрямку,
проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Призів, та
будь-які інші витрати, які не підпадають під перелік Призів, Учасники
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оплачують самостійно та такі витрати не підлягають компенсації чи
поверненню.
Організатор має право вносити зміни до цих Умов шляхом розміщення
нової редакції Умов на веб-сайті www.botosapiens.com.ua.

