
Правила Вікторини «Користь “Замороженого йогурту”»
(надалі — «Правила Вікторини») 
Організатором Вікторини «Користь “Замороженого йогурту”» на сайті www.frozen-yogurt.rud.ua 
(далі — Вікторина) є Публічне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» — 
компанія «Рудь». Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4; 
код ЄДРПОУ 00182863 (далі — «Організатор»). 

Виконавець Вікторини — Товариство з обмеженою відповідальністю «Доріс Адвертайзинг», 
код ЄДРПОУ 38074173. Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Любарська, буд. 4 кв. 39, 
тел.: 0412 46-19-19 (далі – «Виконавець»);

1. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИНИ

1.1.Строк проведення Вікторини — з 12-00 години 1 листопада 2013 р. до 12-00 години 
30 листопада 2013р. (включно).

2. УЧАСТЬ У ВІКТОРИНІ

2.1. Допускаються до участі в Акції повнолітні дієздатні фізичні особи, які мають часткову та
неповну цивільну дієздатність, громадяни України (далі по тексту — Учасники Акції).

2.2. Допускаються до участі в Акції малолітні від 3 років та неповнолітні фізичні особи, які 
мають відповідно часткову та неповну цивільну дієздатність (далі по тексту — Учасники Акції, або
малолітні/неповнолітні Учасники Акції).

Відповідно до ст.31 Цивільного кодексу України — малолітня особа — фізична особа, вік 
якої не досягнув 14 років, яка має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин 
вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її 
фізичному, духовному чи соціальному розвитку, та стосується предмета, який має невисоку 
вартість. Відповідно до ст.32 Цивільного кодексу України — неповнолітня особа — фізична особа 
у віці від 14 до 18 років, яка має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин 
вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її 
фізичному, духовному чи соціальному розвитку, та стосується предмета, який має невисоку 
вартість.

2.3. В Акції забороняється брати участь обмежено дієздатним, недієздатним особам, 
працівникам і представникам Організатора та Виконавця, пов’язаним з ними особам, членам 
сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших 
осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ У ВІКТОРИНІ

3.1. Особі, що відповідає вимогам п. 2.1. Правил Вікторини, для участі у Вікторині необхідно:

3.1.1. відвідати сторінку Вікторини на веб-сайті www.frozen-yogurt.rud.ua (надалі – «сторінка 
Вікторини»);

3.1.2. відповідно до запропонованої форми авторизуватись на веб-сайті www.frozen-
yogurt.rud.ua.

http://www.frozen-yogurt.rud.ua/
http://www.frozen-yogurt.rud.ua/


3.2. Після виконання особою дій, передбачених п. 3.1. Правил Вікторини, така особа може 
брати участь у Вікторині, шляхом натискання кнопки «Розпочати», яка відображається вперше, та
кнопки «Далі», яка відображається у всі наступні рази, після чого на екрані з’являються питання 
Вікторини, а така особа вважається Учасником Вікторини.

3.3. Для надання відповідей на питання Вікторини, Учаснику необхідно обрати варіант, який 
на думку Учасника, є правильним і натиснути кнопку «Далі».

3.4. Після того, як Учасник відповів на питання, біля відповіді Учасника з’являється 
індикатор, який зазначає, що Учасник вибрав саме той варіант відповіді.

3.5. Після натискання Учасником кнопки «Далі» щодо обраного варіанту відповіді, 
можливість Учасника вибрати інший варіант відповіді буде відсутня.

3.6. Час, витрачений на відповіді, фіксується системою із зазначенням хвилин, секунд та 
мілісекунд.

3.7. Відповіді на запитання Вікторини приймаються від Учасників з 12 години дня за 
київським часом 31 жовтня 2013 р. до 12-00 години 29 листопада 2013р. (включно).

4. ПОДАРУНКИ ВІКТОРИНИ

4.1. Фонд Подарунків Вікторини складається з 60 (шістдесяти) відерець морозива 
«Заморожений йогурт», вагою 600 (шістсот) г. Один переможець отримує комплект із двох 
відерець «Заморожений йогурт», вагою 600 (шістсот) г.

5. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ВІКТОРИНИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ПОДАРУНКИ ВІКТОРИНИ

5.1. Після проходження тесту результат кожного учасника (кількість правильних відповідей 
та час витрачений на тестування) фіксується у відповідній таблиці «Рейтинг дня».

5.2. Учасник, який правильно відповів на всі питання Вікторини та витратив найменше часу, 
за підсумком конкурсної доби вважається переможцем та таким, що має право на отримання 
заохочення. 

5.3. Учасники, які відповідно до Правил Вікторини отримали право на одержання 
заохочення, надалі не можуть брати участі у Вікторині.

5.4. Учасники, що отримали право на одержання подарунка за цими Правилами Вікторини, 
визнаються Переможцями Вікторини та вказуються у відвовідному блоці.

5.5. Усі інші Учасники Вікторини, що не здобули право на отримання подарунків Вікторини, 
не визнаються Переможцями Вікторини, та не мають права на отримання подарунків Вікторини, 
або будь-якої іншої компенсації, вважається, що такі Учасники отримують моральне заохочення 
від участі у Вікторині.

6. ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ ВІКТОРИНИ

6.1. Організатор протягом 20 (двадцяти) робочих днів після визначення Переможців 
Вікторини зв’яжеться з Переможцями через особисті повідомлення у соціальній мережі та 



надасть інструкції з приводу отримання подарунків Вікторини.

6.2. Адміністрація Веб-сайту має право відмовити Переможцеві Вікторини в отриманні 
подарунку, якщо протягом 20 (двадцяти) робочих днів після оголошення Переможців Вікторини 
Організатор не може зв’язатися з Переможцем Вікторини та/або при перевірці контактних даних 
Переможця виявляться недостовірні дані, що унеможливлюють зв’язок з Переможцем.

6.3. Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності стосовно якості та/або подальшого 
використання подарунків Вікторини Переможцями Вікторини після їх одержання.

7. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ ВІКТОРИНИ

7.1. Беручи участь у Вікторині, кожен Учасник Вікторини надає свою згоду на обробку і 
використання Організатором наданих Учасником Вікторини персональних даних, а саме: ім’я, 
прізвище, по батькові, стать, дату народження, поштову адресу, адресу електронної пошти, IP-
адресу, файли cookie, контактний номер телефону, а також інші дані, що надаються Учасником 
Вікторини для участі у Вікторині (далі — «Персональні дані»).

7.2. Беручи участь у Вікторині, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що з моменту початку 
його участі у Вікторині він належним чином повідомлений (без необхідності додаткового 
письмового повідомлення) про мету збору його Персональних даних і про включення його 
Персональних даних у базу персональних даних Організатора Вікторини, з правами, 
передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

8. ІНШІ УМОВИ

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

8.2. Кожен Учасник погоджується з тим, що відповідальність Організатора за цими 
Правилами Вікторини обмежується загальною сумою вартості Подарунків, передбачених 
Правилами Вікторини.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил 
Вікторини, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами Вікторини, 
остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

8.4. Якщо будь-яке положення цих Правил Вікторини буде визнане недійсним чи таким, яке 
не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Вікторини залишаються чинними та 
продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил 
Вікторини, рішення щодо Правил Вікторини приймається Організатором.

8.5. Ці Правила Вікторини може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції 
протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі
у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений 



для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 
змінами/доповненнями до Правил та умов.

8.6. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в 
цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що 
діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції 
обставини.

8.7. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

8.8. Ця Акція не є лотереєю чи послугою у сфері грального бізнесу.
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