Офіційні Правила Конкурсу «Моя важлива історія #осьщояможу»
(надалі – «Правила»)
1. Організатор та Виконавець Конкурсу.
1.1. Організатором та Виконавцем Конкурсу «Моя важлива історія #осьщояможу»
(надалі – «Конкурс») є Дочірнє підприємство “Бурда-Україна” (код ЄДРПОУ: 24740397,
місцезнаходження: 03124, м. Київ, вул. Радищева, 10/14, корпус «Ю», (надалі –
«Організатор», «Виконавець»).
1.2. Партнером Конкурсу є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ХАВАС ПР КИЇВ», місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41 (надалі –
«Партнер»).
2. Умови проведення Конкурсу.
2.1. Конкурс проводиться на всій території України (окрім окупованих територій та
територій, на яких проводяться ООС) у глобальній мережі Інтернет на
сторінці https://avon.marieclaire.ua (далі за текстом — «Сайт»).
2.2. Конкурс проводиться з 00 годин 01 хвилин «22» лютого 2021 року до 23 годин 59
хвилин «31» березня 2021 року включно (надалі по тексту Правил – «строк проведення
Конкурсу» або «тривалість Конкурсу», або «період проведення Конкурсу»). Конкурс
проводиться в декілька етапів:
Перший етап - «22» лютого 2021 року до «31» березня 2021 року
Другий етап - «22» лютого 2021 року «31» березня 2021 року
2.3. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення
Конкурсу, попередивши про це шляхом повідомлення у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих
Правил.

2.4. Конкурс не є лотереєю або азартною грою. Фонд Нагород Конкурсу не формується з
внесків Учасників Конкурсу.
3. Вимоги до учасників Конкурсу.
3.1. В Конкурсі можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які постійно
проживають на території України, є користувачами Сайту та в період проведення
Конкурсу виконали всі правила та умови цього Конкурсу, які викладені нижче (надалі по
тексту Правил – «Учасники Конкурсу», «Учасник»).
3.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно
від виконання ними умов даних Правил:
3.2.1. Працівники Організатора та Виконавця а також Партнера Конкурсу і будь-яких
інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
3.2.3. особи, що не є громадянами України;
3.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;
3.3. Організатор та Виконавець Конкурсу не зобов’язаний перевіряти правоздатність
та/або дієздатність Учасників Конкурсу.
3.4. Учасники Конкурсу під час участі в Конкурсі зобов’язуються:

3.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам
Конкурсу;
3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в
Конкурсі.
3.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт
ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
3.6. Кожен Учасник та Переможець конкурсу, беручи участь в конкурсу надає
Організатору/Виконавцю/Партнеру Конкурсу пряму згоду та право на безоплатне
використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього
з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись ним, право публікації
(наприклад його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо- й відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень
(зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і
способом використання, і таке використання Організатор/Виконавець жодним чином не
відшкодовуватиме. Надання такої згоди розглядають відповідно до ст.ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України й Закону України «Про захист персональних даних».
3.7. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про
участь в Конкурсі, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних
вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу.
3.8. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився
від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в
Конкурсі.
3.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому
числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, позбавляє його права на
отримання належного йому Нагороди Конкурсу.
3.10. Виконавець Конкурсу залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі
Учасників, які порушили вказані вище гарантії.
3.11. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає
право на подальшу участь в Конкурсі.
4. Фонд Нагород Конкурсу.
4.1. Фонд Нагород першого етапу Конкурсу, визначених Організатором, становить 50
(п’ятдесят) призів ТМ "Avon" а саме набори косметики: Набір Anew «Сяйво та ліфтинг»,
який складається з :
●
сироватка для обличчя з вітаміном С «Макси-мальне сяйво» (30 мл);
●
система 2-в-1 для шкіри навколо очей «Ліфтинг та зміцнення»: крем та гель (2х10
мл).
Фонд нагород першого етапу надається Партнером Конкурсу.
4.2. Фонд Нагород другого етапу Конкурс, визначених Організатором, становить 5 (п’ять)
призів від ТМ "Ейвон": фотосесії для літнього номеру журналу Marie Claire (видавництво
ДП «Бурда Україна»), що розподілятимуться між Учасниками Конкурсу, що здобули
право на отримання таких Нагород.

Відповідальність Органiзатора/Виконавця/Партнера Конкурсу не виходить за межі
вартості та кількості Нагород, передбачених цими Правилами. Організатор Конкурсу
залишає за собою право збільшити загальний Фонд Нагород Конкурсу, або включити в
Фонд Нагород Конкурсу додаткові Нагороди, не передбачені цими Правилами, або
замінити заявлені Нагороди на еквівалентні. Якщо такі зміни будуть мати місце,
Виконавець проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих
Правил.
4.3. Усі Нагороди Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули
право на отримання таких Нагород, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених
цими Офіційними правилами.
4.4. Зовнішній вигляд/форма/зображення Нагород конкурсу та враження від їх
використання, що зазначені (можуть бути зазначені) на Сайті та/або у рекламних
матеріалах, які будуть поширюватись про конкурс, може відрізнятись від реальних та не в
повній мірі відповідати сподіванням Учасника/Переможця.
4.5. Нагорода Конкурсу не підлягає обміну, грошовий еквівалент Нагороди не видається.
5. Умови участі в Конкурсі.
5.1. Учасником Конкурсу є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 3.1. даних
Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.
5.2. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно:
5.2.1. Ознайомитись з правилами участі в Конкурсі та погодитися з ними;
5.2.2. На сторінці https://watchmenow.avon.com/ розказати свою історію, розмістити
фотографію та поділися історією та фотографією на своїй сторінці в Instagram або
Facebook з хештегами «#avon_marieclaire» и «#осьщояможу».
Важливо!
Історія та фото має бути розміщена не пізніше 23 години 59 хвилини «31» березня 2021
року (за київським часом). Будь-які історії та фото розміщені після вказаного терміну до
участі в Конкурсі не допускаються та не розглядаються.
До участі в конкурсі приймаються лише перша історія та фото. Будь-які повторні
розміщення та/або додаткові історії/фото до участі в Конкурсі не розглядаються;
Кількість репостів, уподобань, коментарів під історією та фото не впливають на шанси
учасника на отримання нагороди конкурсу.
Ваша сторінка має бути відкритою для перегляду всіма учасниками соціальної мережі
Instagram або Facebook. Учасники чиї сторінки мають будь-які обмеження щодо перегляду
сторінок не допускаються до участі у конкурсі.
5.3. Виконавець/Організатор/Партнер Конкурсу не несуть відповідальності за
неможливість Учасника зареєструватися та інше, якщо це трапилось не з вини Виконавця/
Органiзатора. Виконавець/Організатор/Партнер, а також залучені ними треті особи, не
несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діє на Території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з
боку Організатора/ Виконавця/Партнера, а також залучених ними третіх осіб, обставини,
внаслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
6. Визначення Переможців Конкурсу.

Визначення переможців та розподілення між ними Фонду Нагород першого етапу
здійснюється через онлайн-сервіс визначення випадкових чисел https://www.random.org/
Процес визначення переможців і розподілення Нагород другого етапу конкурсу
здійснюється комісією у складі представників редакції Marie Claire та представників
Партнера Конкурсу відповідно до умов викладених в п.п.6.2.2.
6.1. Переможці Конкурсу (надалі – «Переможці») – це Учасники Конкурсу, які здобудуть
право на отримання Нагороди Конкурсу в порядку передбаченими цими Правилами.
6.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобули право на отримання Нагороди:
6.2.1. Визначення Учасників Конкурс у, які здобули право на отримання Нагороди буде
проходити зі списку Учасників Конкурсу, які виконали усі умови цих Правил.
6.2.2. Визначення Учасників Конкурсу, які здобудуть право на отримання Нагороди за
результатами Першого Етапу Конкурсу буде здійснюватися «06» квітня 2021 року шляхом
випадкового вибору за допомогою сервісу random.org. Дані всіх учасників, які виконали
умови цих правил, будуть завантажені до системи random.org яка, за допомогою
алгоритму випадкових чисел, формує з таких даних список Учасники які в такому
сформованому списку посядуть місця з 1(першого) по 50 (п’ятдесяте) включно,
отримають право на отримання Нагороди 1-го етапу, яка передбачена п. 4.1. цих Правил.
6.2.3. Визначення Учасників Конкурсу, які здобудуть право на отримання Нагороди за
результатами Другого Етапу Конкурсу буде здійснюватися серед Всіх учасників які
виконали умови цих правил (Учасники Конкурсу які отримали право на отримання
Нагороди 1-го етапу, також можуть бути номіновані та визначені переможцями нагороди
2-го етапу рішенням Комісії), спеціально сформованою Комісією яка буде сформована з
представників редакції Marie Claire та представників Партнера Конкурсу. Історії та Фото
Учасників Конкурсу будуть оцінені членами Комісії з творчої, художньої та естетичної
сторони. Рішенням комісії буде визначено список з 10 (десяти) Учасників Конкурсу. П’ять
перших учасників зі списку здобувають право на отримання Нагород Другого Етапу яка
передбачена п. 4.2. цих Правил. П’ять Учасників з 6-того по 10-того включно
вважатимуться Резервними Переможцями, такі Резервні переможці отримають право на
отримання нагороди Другого Етапу у випадку якщо Основний переможець або
Переможці втратить/втратять право на отримання Подарунку в порядку передбаченому
цими правилами.
Визначення переможців які здобудуть право на отримання Нагороди за результатами
Другого Етапу Конкурсу буде проведено до 15 години 00 хвилин (за київським часом) 06
квітня 2021р.
Рішення Комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.3.
Підсумки
Конкурсу
будуть
опубліковані
Органiзатором
сайті https://www.facebook.com/MarieClaireUkraine/ 06 квітня 2021р.

на

7. Умови отримання Нагород Конкурсу.
7.1. Виконавець Конкурсу протягом 1 дня з дати оголошення результатів, в порядку
вказаному в п. 6.3. цих правил, зв’яжеться з Переможцями Конкурсу щоб повідомити їх
про перемогу, підтвердити згоду та можливість отримати належну йому Нагороду,
погодить умови і терміни отримання Нагород Конкурсу за допомогою повідомлень в
соціальній мережі Facebook або Instagram в профілях зареєстрованих користувачів або за

вказаним Учасником Конкурсу в зворотньому повідомленні контактним номером
телефону.

7.2. Умови отримання Нагороди:
7.2.1. Вручення Нагороди Конкурсу першого етапу відбувається шляхом доставки
(поштової/кур’єрської) за адресою проживання Переможця Розіграшу, що була зазначена
Учасником у зворотньому повідомленні в соціальній мережі Facebook протягом 20
(двадцяти) робочих днів з дня узгодження адреси доставки.
Нагорода Конкурсу може бути надіслане кур’єрською доставкою за поштовою адресою,
вказаною Переможцем Акції, за умови пред’явлення оригіналів документів що
підтверджують особу Переможця, та підписання Переможцем Акту приймання-передачі
Заохочення Акції (документу наданого кур’єрською службою), який буде підтверджувати
факт вручення Нагороди Акції Переможцю Акції. У разі відмови Переможця від
підписання Акту приймання-передачі Нагороди, Переможець втрачає право на отримання
Нагороди.
Обов’язок Виконавця з вручення Нагороди вважається виконаним з дати доставки
Нагороди до відділення кур’єрської служби. Нагорода має бути отримана Переможцем
протягом 10 (десяти) календарних днві з дати доставки до відділення кур’єрської служби.
У випадку якщо Нагороди не будуть отримані Переможцями у вказаний строк, Нагорода
буде повернута Виконавцю Акції. Нагороди повторно не направляються, та будь-які
компенсації за них не виплачуються.
Нагорода Конкурсу не може бути надіслана за адресами на території України, що визнана
як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь,
у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду
населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про
введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи
щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України»,
підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Нагорода не може бути
надіслано за адресами на території України, де, внаслідок ведення бойових дій або
антитерористичних операцій, не надаються кур’єрські послуги організації, з якою
співпрацює Виконавець в рамках даного Конкурсу, або відсутнє відповідне відділення
служби доставки, якою буде здійснюватися доставка Нагороди Переможцю. В такому
випадку Переможцю необхідно буде узгодити з Виконавцем іншу можливу для доставки
поштову адресу або забрати Нагороду у погоджені з Виконавцем строки за місцем
розташування Виконавця.
7.2.2. Надання Нагород Конкурсу Переможцям другого етапу відбувається шляхом
проведення фотосесії в місці визначеному Виконавцем в терміни з 07.04.2021 – 16.04.2021
року. Детальні умови вручення будуть погоджені з Переможцями Організатором Акції
шляхом листування у соціальних мережах. Переможець акції зобов’язується підписати
договір/згоду на участь у фотозйомці та використання виключних майнових суміжних
прав на своє зображення зафіксоване у створених фотографіях. У випадку відмови
підписати такий договір/згоду вважається що Переможець добровільно відмовився на
отримання Нагороди. У випадку відмови від проведення зйомки, можливість прийняти
участь в зйомці передається наступному учаснику по списку вказаному у п.п.6.2.3.

7.3. У випадку, якщо Переможець Конкурсу не виконав хоча б одну з передбачених
Правилами умов для отримання Нагороди, така Нагорода Конкурсу вважатиметься не
витребуваною Переможцем Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу вже не буде вважатися
Переможцем й не матиме права претендувати на Нагороду Конкурсу або на одержання
від Організатора та/або Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації. Організатор та/або
Виконавець Конкурсу та/або Партнер розпоряджається такою не витребуваною
Нагородою Конкурсу на власний розсуд. У випадку відмови від подарунка, подарунок не
відправляється. =
7.4. Передача права на отримання Нагороди Конкурсу третій особі не допускається.
7.5. Правилами Конкурсу не передбачено зберігання не витребуваної Нагороди Конкурсу.
7.6. Грошова компенсація будь-якої Нагороди Конкурсу в жодному випадку не видається.
7.7. Переможець Конкурсу має право відмовитися від отримання Нагороди Конкурсу. У
випадку відмови від отримання Нагороди Конкурсу, Переможець Конкурсу повинен не
пізніше 2 календарних днів з моменту підведення підсумків/результатів Конкурсу (згідно
п.6.3. цих Правил) надати Виконавцю Конкурсу заяву в письмовій формі про відмову від
отримання Нагороди Конкурсу.
7.8. Учасник, котрий був визначений Переможцем Конкурсу у встановленому цими
Правилами порядку, але з причини несправності роботи мобільного телефону/роботи
соціальної мережі або з інших причин, незалежних від Організатора Конкурсу та/або
залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови Конкурсу Нагороди Конкурсу
протягом 2 (двох) днів з моменту відповідного визначення такого Переможця Конкурсу,
автоматично позбавляються права отримати відповідну Нагороду Конкурсу. В такому
випадку, Органiзатор та/або Виконавець Конкурсу розпоряджається такою не
витребуваною Нагородою Конкурсу на власний розсуд.
7.9. У випадку, якщо Нагороду повернено з причини «відмови від отримання», вона не
може бути повторно затребуваною Переможцем, який відмовився від його отримання.
Претензії щодо неотримання таких Нагород не приймаються.
7.10. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Нагород
Конкурсу без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який
час стали відомими вказані обставини:
7.10.1. якщо Переможця Конкурсу визнано Порушником цих Правил до моменту
вручення йому Нагороди;
7.10.2. якщо Переможець Конкурсу у встановлений даними Правилами період не надасть
підтвердження можливості отримання належної йому Нагороди Конкурсу у будь-який
зручний спосіб, з незалежних від Партнера/Організатора Конкурсу причин;
7.10.3. якщо Переможець Конкурсу не виконає вимог, передбачених у п.п.7.1. та 7.2.
даних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, вказаних у даних Правилах;
7.10.4. якщо Переможець Конкурсу належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.2. даних
Правил;
7.10.5. якщо Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Нагороди
Конкурсу;
7.10.6. у разі надання Переможцем Конкурсу неправдивих даних;

7.10.7. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу;
8. Порядок інформування про умови Конкурсу
8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою
анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на сайті
https://avon.marieclaire.ua
9. Інші умови
9.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Органiзатором та/або
Партнером Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або
доповнення
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затвердження Органiзатором та/або Партнером Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж
порядку, що визначений для інформування про Правила та умов Конкурсу. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально
передбачене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.
9.2. Органiзатор та Партнер не несуть відповідальності за:
- достовірність наданої Учасниками Конкурсу інформації щодо їх персональних даних.
- за технічні проблеми із передачею даних при використанні каналів зв’язку під час
проведення Конкурсу.
- неотримання Учасниками Конкурсу Нагороди з причини зазначення Учасником
Конкурсу неправильної, неповної або не дійсної інформації
- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків,
передбачених цими Правилами.
9.3. Організатор Конкурсу та Партнер не несуть 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 законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні
контролю з боку Партнера Конкурсу обставини.
9.4. Організатор Конкурсу та Партнер не несуть відповідальності за невиконання
зобов’язань зазначених в цих Правилах, в тому числі, стосовно Нагород передбачених п. 6
цих Правил, у разі, коли Учасник Конкурсу, що отримав право на таку Нагороду, не
звернувся за Нагородою, а також у разі відсутності Учасника Конкурсу чи неможливості
зв’язатися з таким Учасником та повідомити про можливість отримання Нагороди
впродовж періоду, зазначеного в цих Правилах. Нагорода вручається лише у разі
виконання Учасником Конкурсу, що здобув право на отримання Нагороди, усіх вимог,
передбачених цими Правилами.
9.5. Учасник Конкурсу, приймаючи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними.
9.6. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.7. Учасники Конкурсу, що здобули право на отримання Нагороди, не можуть передавати
своє право отримати Нагороду третім особам, передавати таке право у спадщину чи за
договором дарування третім особам.
9.8. Фактом участі у Конкурсі Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Конкурсу, достовірність наданої ним інформації та згоду на її

подальше використання так, як це вказано вище. Учасник Конкурсу несе персональну
відповідальність за достовірність наданої ним інформації (в т.ч. контактної інформації).
9.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил, та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому
рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.10. Дочірнє підприємство «Ейвон Косметікс Юкрейн» і будь-які її афілійовані особи не
беруть участі в проведенні розіграшу, визначенні Переможців, а також врученні Нагород,
і не несуть відповідальності за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства
України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників.

