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Правила Акції 

«Вікторина Leopolis Jazz з нагоди онлайн трансляції на  

Youtube» 

 

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 – вікторина джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest (надалі - Фестиваль) на 

офіційному Youtube-каналі Фестивалю з нагоди онлайн трансляції концерту до новорічних 

свят. 

 

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 усіх бажаючих до Акції з метою отримати можливість виграти квитки 

на відкриття Leopolis Jazz Fest 2022, що відбудеться 24 червня 2022 року. 

1.5. Строк проведення Акції - строк (період часу), протягом якого діють умови Акції, що 

зазначені у цих Правилах. Строк проведення Акції – 03 січня 2022 року з 18:00 до 19:45 

години під час онлайн трансляції Концерту на офіційному Youtube-каналі Фестивалю. 

1.6. Концерт - концерт Lee Ritenour and Dave Grusin feat. Melvin Lee Davis and Wes Ritenour, 

який буде транслюватися на офіційному Youtube-каналі Фестивалю 03 січня 2022 року з 

18:00 до 19:45 години. 

1.7. 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. 

1.8. Переможець – Учасник Акції, який визначений переможцем в порядку, передбаченому п.6.1. 

цих Правил, та який отримає право на отримання Заохочення. 

1.9. Заохочення – два квитки на відкриття Leopolis Jazz Fest 2022 (24 червня 2022 року) для 

кожного Переможця (всього 10 переможців). 

 

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 ЄДРПОУ37535698. 

2.1. Строк проведення Акції – 03 січня 2022 року з 18:00 до 19:45 години під час онлайн 

трансляції офіційному Youtube-каналі Фестивалю. Акція проводиться протягом усього 

Строку проведення Акції та на Території України за винятком території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя, у зв’язку з прийняттям Закону України від 15.04.2014 

р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», а також ряду населених пунктів на території Донецької та 

Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та 

доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки 

мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне 

проведення Акції. 

2.2. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції. 
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3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ 

3.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи віком від 18 років. Вік визначається станом на 

дату проведення Акції – 03 січня 2022 року . 

3.2. Учасниками Акції можуть бути не лише громадяни України. 

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: 

 

     03 січня, о 18:00 годині (за київським часом) дивись концерт Lee Ritenour and Dave Grusin 

feat. Melvin Lee Davis and Wes Ritenour на офіційному Youtube-каналі Фестивалю 

https://www.youtube.com/leopolisjazz; 

 

     протягом концерту у коментарях на офіційному Youtube-каналі Фестивалю відповісти 

вірно на одне із питань Організаторів (буде всього 10 запитань та 10 переможців); 

 

     хто перший правильно відповість на кожне з 10 питань, той виграє два квитки на 

відкриття Leopolis Jazz Fest 2022, що відбудеться 24 червня 2022 року. 

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

5.1. Фонд Заохочень Акції включає:  Заохочення – 20 квитків на відкриття Leopolis Jazz Fest 2022 

(24 червня 2022 року) для 10 Переможців (кожен з переможців отримає по 2 квитки). 

5.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом не здійснюється.

https://www.youtube.com/leopolisjazz
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6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ 

6.1. Визначення Переможців Акції, які набувають право на отримання Заохочення, 

відбувається прямо під час онлайн трансляції Концерту «03» січня 2022 року (з 18:00 до 

19:45 години за київським часом), у коментарях на офіційному Youtube-каналі Фестивалю. 

6.2. В рамках Акції передбачено 10 Переможців. Кожен з Переможців отримає по 2 квитки 

на відкриття Leopolis Jazz Fest 2022, що відбудеться 24 червня 2022 року. 

6.3. Визначення Переможців Акції відбувається не пізніше закінчення онлайн трансляції 

Концерту «03» січня 2022 року о 19:45 за київським часом у чаті на офіційному Youtube-

каналі Фестивалю https://www.youtube.com/leopolisjazz. 

6.4. Оголошення та Сповіщення Переможців Акції відбувається під час онлайн трансляції 

Концерту «03» січня 2022 року у чаті на офіційному Youtube-каналі Фестивалю 

https://www.youtube.com/leopolisjazz 

6.5. До «31» січня 2022 року Переможці Акції, які набувають право на отримання 

Заохочення,  повинні направити Організатору Акції  приватне повідомлення на сторінці 

Фестивалю в Facebook або лист на електронну адресу box@leopolisjazz.com, в якому 

зазначити свої контакті дані (номер телефону, прізвище, ім’я та свою електронну адресу, 

на яку Організатор Акції повинен направити Заохочення у квітні 2022 року).  

6.6. В разі не отримання Організатором від Переможця Акції до «31» січня 2022 року 

включно контактних даних Переможця Акції (номера телефону, прізвища, ім’я  та 

електронної адреси, на яку Організатор Акції повинен направити Заохочення), такий 

Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення. 

6.7. Передача Заохочення Переможцям Акції відбудеться у період з «01» квітня по «30» 

квітня 2022 року шляхом направлення на вказану Переможцем електронну адресу двох 

електронних квитків на відкриття Фестивалю на 24 червня 2022 року. 

 

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 сторінках Фестивалю в Facebook https://www.facebook.com/leopolisjazz та 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. 

8.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує свою згоду на обробку, включаючи збір, 

зберігання, використання та поширення своїх персональних даних для цілей зазначених заходів її 

Організатором та уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів захисту 

https://www.youtube.com/leopolisjazz
https://www.youtube.com/leopolisjazz
http://www.leopolisjazz.com/
https://www.facebook.com/leopolisjazz
http://www.instagram.com/leopolisjazz/
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даних від несанкціонованого розголошення. Учасник має право на доступ до даних про себе та / 

або інформації про те, хто і в яких цілях використовує або використовував його дані. Добровільно 

надана Учасниками інформація, в тому числі їх персональні дані, може бути використана 

Організатором, його уповноваженими представниками та / або рекламними агентствами, в тому 

числі, в рекламних цілях, без отримання додаткової згоди Учасників і без сплати ним будь-якої 

винагороди за це.  

 

 

 

Директор ТОВ «Леополіс Джаз» 

 

 

      _________________  Сірик О.М. 

 


