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Правила Акції 

«Приєднуйтесь до флешмоб Leopolis Jazz Fest. Birthday Live!» 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ  

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються 
наступні терміни, які мають наступне значення:  
  

1.1.  Акція – флешмоб джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest (надалі- Фестиваль) на 
офіційних сторінках Фестивалю у соціальних мережах (Facebook та Instagram) з нагоди 10-ти 
річного ювілею Фестивалю. 

1.2. Правила – ці правила, що визначають порядок та умови проведення Акції. 

1.3. Замовник, Організатор, Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. О. Гончара 52, оф. 26, код ЄДРПОУ 
37535698 (надалі – Організатор). 

1.4. Мета акції – залучення до участі кожного, хто хоч раз відвідав Фестиваль привітати його з 
10-ти річчям і отримати можливість виграти квитки на Leopolis Jazz Fest 2021. 

1.5. Строк проведення Акції - строк (період часу), протягом якого діють умови Акції, що 
зазначені у цих Правилах. Строк проведення Акції - з «03» червня 2020 року по «10» червня 
2020 року (включно). 

1.6. Учасник Акції - фізична особа, яка відповідає вимогам, передбаченим п. 3.1. – 3.5. цих 
Правил, та виконала всі умови, зазначені в п. 4.1. цих Правил.  

1.7. Переможець – Учасник Акції, який визначений переможцем в порядку, передбаченому п. 6.1. 
цих Правил, та який отримає право на отримання Заохочення.  

1.8. Заохочення – квитки (2 одиниці на одну особу) на Фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021, а 
саме на перший чи останній день Фестивалю (24 або 28 червня 2021 року) на вибір 
Переможця.   

 
2. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
 

2.1. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ», місцезнаходження: Україна, 
м. Київ, вул. О. Гончара 52, оф. 26, код ЄДРПОУ 37535698.  

2.2. Строк проведення Акції – з «03» червня 2020 року по «10» червня 2020 року (включно). 

2.3. Акція проводиться на Території України та протягом усього Строку проведення Акції.  

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.  

 

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ 

3.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи віком від 18 років. Вік визначається станом на 
дату початку Акції – «03» червня 2020 року. 

3.2. Учасниками Акції можуть бути не лише громадяни України. 
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3.3. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 3.1., 3.2. цих Правил та 
належним чином виконала всі вимоги цих Правил. 
3.4. Незалежно від виконання умов цих Правил, Учасниками Акції не визнаються та не 
можуть бути такі особи: 

 - працівники та представники Організатора Акції та будь-які інші особи, які беруть 
участь у підготовці та проведенні Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат 
/ сестра, діти, батьки); 

 - особи, яким на день початку проведення Акції менше 18 років; 

 - особи, які не виконали умови участі в Акції або порушили ці Правила. 

3.5.  Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються дотримуватися вимог цих Правил та 
норм чинного законодавства України. 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. цих 
Правил, необхідно виконати всі із зазначених нижче умов протягом Строку проведення 
Акції: 

• зняти горизонтальне відео на мобільний телефон або викласти фотографію з 
привітанням Фестивалю із 10-ти річним ювілеєм; 

• завершити відео словами: передаю естафету (вибрати людину або декількох людей, 
яких зустрічали на Фестивалі); 

• розмістити відео на своїй сторінці у стрічці (Facebook або Instagram) в період з 3 по 10 
червня 2020 року; 

• відео підписати: @Leopolis Jazz Fest 10 років! #leopolisjazz10 Передаю естафету @ 
(зазначити друга або декількох друзів). 

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1. Фонд Заохочень Акції включає: 

5.1.1. Заохочення – 100 квитків (2 одиниці на одну особу) на Фестиваль Leopolis Jazz Fest 
2021, а саме на перший чи останній день Фестивалю (24 або 28 червня 2021 року) на вибір 
Переможця.   

5.1.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом не передбачається. 

  
6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ 

6.1. Визначення Переможців Акції, які набувають право на отримання Заохочення, 
відбувається  рендомно за допомогою он-лайн сервісу Random.org (List Randomizer) у період 
з «22» по «26» червня 2020 року (включно). 

6.2. В рамках Акції передбачено 50 переможців (із загального списку учасників флешмобу у 
Facebook та Instagram), кожен із яких отримає по 2 квитки на Фестиваль 2021 року, а саме на 
перший чи останній день Фестивалю (24 або 28 червня 2021 року) на вибір Переможця.   

6.3. Визначення Переможців Акції відбувається не пізніше «26» червня 2020 року на 
Facebook-сторінці Фестивалю  за посиланням www.facebook.com/leopolisjazz та сторінці 
Фестивалю в Instagram: www.instagram.com/leopolisjazz/. 

6.4. Оголошення Переможців Акції відбувається не пізніше «26» червня 2020 року на 
Facebook-сторінці Фестивалю  за посиланням www.facebook.com/leopolisjazz, сторінці 
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Фестивалю в Instagram www.instagram.com/leopolisjazz/, а також на офіційному веб-сайті 
Фестивалю www.leopolisjazz.com. 

6.5. Сповіщення Переможців Акції, які набувають право на отримання Заохочення, про факт 
визначення його Переможцем Акції, здійснює Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів з 
моменту проведення заходів по визначенню Переможців Акції на Facebook-сторінці 
Фестивалю www.facebook.com/leopolisjazz та сторінці Фестивалю в Instagram 
www.instagram.com/leopolisjazz/. 

6.6. Передача електронних квитків Переможцям Акції відбудеться у період з «01» березня по 
«31» березня 2021 року шляхом направлення на електронну пошту. 

 

7. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

7.1. Інформування про умови цих Правил та умови Акції здійснюється:  

7.1.2. на інтернет-сторінці Фестивалю за електронною адресою Акції: www.leopolisjazz.com; 

7.1.3. на Facebook-сторінці Фестивалю  за посиланням www.facebook.com/leopolisjazz та 
сторінці Фестивалю в Instagram: www.instagram.com/leopolisjazz/ 

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Акції протягом всього 
строку проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у 
випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п.7.1. 
даних Правил. 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та / або 
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 
Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, рішення Організатора 
Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  

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

 


