ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ «Стань зіркою Youtube разом з Lekorna»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Організатором та Виконавцем Акції «Стань зіркою Youtube разом з Lekorna» надалі
іменується – «Акція», є ТОВ «Лекорна», яке розташоване за адресою: Україна, м.
Богодухів, вул. Млинова, 2
1.2. Взяти участь в Акції мають право всі дієздатні, повнолітні фізичні особи, які постійно
проживають на території України, надалі іменуються – «Учасники». В Акції
забороняється брати участь співробітникам та представникам Організатора та Виконавця,
афілійованим особам, членам сімей таких співробітників, представникам інших осіб, що
мають безпосередній стосунок до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам
їхніх сімей. Також в Акції не можуть брати участь особи, чиї права та воля обмежені
державою.
1.3. Термін проведення Акції – з 00 годин 01 хвилини 1 жовтня 2018 року до 23 години 59
хвилини 31 січня 2019 року. Акція проводиться на всій території України.
1.4. Акція є розіграшем права придбання камери «GoPro HERO 4 Black Edition CHDHX401» за 1 грн.
Увага! Факт участі у Акції означає, що Учасник ознайомився, а також повністю і
безумовно погодився з усіма умовами і Правилами Акції.
2. ЗМІСТ АКЦІЇ. ВИГРАШНИЙ ФОНД.
2.1. Акційною продукцією є продукція ТОВ «Лекорна» що випускаються під торговою
маркою (Lekorna), а саме Вафельні коржі «Вафельні коржі для торта, 65г, 30пач/1ящ», та
«Вафельні коржі для торта з додав. КАКАО, 70г, 30пач/1ящ» що продаються у мережі
«АТБ»на території проведення Акції.
2.2. Учасники акції – споживачі в розумінні Закону України «Про захист прав
споживачів» - є покупці акційної продукції ТОВ «Лекорна» «Вафельні коржі для торта,
65г, 30пач/1ящ» або «Вафельні коржі для торта з додав. КАКАО, 70г, 30пач/1ящ» які
протягом терміну проведення Акції зроблять короткий відеоролик (але не коротший ніж
30 сек.) про те як вони готують торт з вафельних коржей, та опублікують на своїй сторінці
у Youtube це відео. У відео повинна звучати фраза «Стань зіркою Youtube разом з
Лекорна!». Назва відео повинна включати фразу «Вафельные коржи Лекорна» или
«Вафельні коржі Лекорна». Відео має бути загружено не раніше 01.10.2018 р. Посилання
на відео треба залишити у коментарях до промо-ролика на каналі Lekorna (
https://www.youtube.com/user/lekornacom )
2.3. Переможці визначаються у випадковому порядку за допомогою сервісу
www.random.org, серед усіх учасників, що виконали умови конкурсу з 01.10.2018 по
31.01.2018р. Дати проведення розіграшів: 03.12.2018 серед відеорецептів викладиних до
02.12.2018 23:59, 03.01.2019 серед відеорецептів викладиних до 02.01.2019 23:59 ,
04.02.2019 серед відеорецептів викладиних до 03.02.2019 23:59. Призовий фонд на кожен
розіграш складається з GoPro HERO 4 Black Edition CHDHX-401 – 1 шт.
2.4. Результати публікуються на офіційному сайті www.lekorna.com та на сторінках у соц.
мережах https://www.youtube.com/user/lekornacom, instagram.com/lekorna та
https://www.facebook.com/lekorna

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ.
3.1. Подарунки надсилаються за рахунок компанії Lekorna, згідно условій та правил
роботи перевізника «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua) на адресу відділення, яку
повідомив Учасник представникові Виконавця акції.
3.2. Організатор має повне право відмовити в наданні Подарунка у випадку неподання
Учасником повної інформації, подання недостовірної інформації, неподання чи
несвоєчасного подання Учасником Виконавцеві необхідних документів, передбачених
даними Правилами і чинним законодавством України, а також у випадку недотримання
Учасником інших положень цих Правил та чинного законодавства України.
3.3. У випадку відмови Учасника від права на отримання Подарунка, Організатор на
власний розсуд розпоряджається Подарунком.
3.4. Учасник не матиме права на отримання Подарунка, якщо він звернеться з приводу
його отримання після 16 лютого 2019 року. Після 16 лютого 2019 року всі права на
отримання Подарунків в межах Акції втрачаються.
3.5. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунків після їхнього
одержання Учасниками Акції.
3.6. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення
претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з приводу будь-яких
суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки.
3.7. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або
інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах.
3.8. У випадку, якщо Учасник з певних причин, не залежних від Організатора, не отримав
Подарунка, він не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Всі
Подарунки не мають грошового еквівалента і обміну та поверненню не підлягають.
3.9. Результати розіграшу є остаточними й оскарженню до Організатора та Виконавця не
підлягають.
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ.
4.1. Визначення Учасників Акції, які отримують право на Подарунок, буде проводитись
Організатором та Виконавцем Акції з використанням спеціального обладнання
(комп’ютера), оснащеного спеціальною комп’ютерною програмою www.random.org, ,
робота якої заснована на принципі випадкового визначення переможця.
5 ІНШІ УМОВИ.
5.1. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої
інформації він дотримуватиметься усіх положень чинного законодавства України щодо
нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених даними Правилами.
Своєю участю в Акції Учасники погоджуються з тим, що їхні імена, прізвища,
фотографічні, аудіовізуальні зображення, відео з ними та інші матеріали (окрім номерів
мобільних телефонів) можуть публікуватися та використовуватися у друкованих аудіо- та
відеоматеріалах в рекламних цілях на території всього світу, і таке використання жодним

чином не відшкодовуватиметься. Крім того, Учасники погоджуються давати рекламні
інтерв’ю про участь в Акції, і зокрема по радіо, телебаченню та інших засобах масової
інформації або зніматися для виготовлення графічних рекламних матеріалів без виплати
їм будь-якої винагороди. При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права на
використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників,
включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (і зокрема тиражування), на
поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на
передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, монтажу є
власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за їхньою участю, з
моменту їхньої участі в Акції, шляхом публікації першого відео з продукцією «Лекорна» у
соц.мережах.
5.2. Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті www.lekorna.com
5.3. Організатор та Виконавець залишають за собою право вносити зміни в дані Правила з
обов’язковим їхнім розміщенням на Інтернет-сайті www.lekorna.com
5.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за коректну роботу сайтів
www.youtube.com та instagram.com
5.5 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами,
остаточне рішення приймається Організатором Акції.
5.6 Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації
щодо контактів з ними.
5.7. Ця акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або
конкурсом. Ці умови не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
Придбання продукції ТОВ “Лекорна” не є оплатою грошових коштів за участь в акції.
6. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
6.1. Місце проведення акції - Інтернет сайт www.youtube.com

