Офіційні правила акції “Вигравайте подорож до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ Мукко”
1. Загальні положення
1.1. Організатором та виконавцем Акції “Вигравайте подорож до Прикарпаття на ферму крафтових
сирів ТМ Мукко”(далі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Омега» (надалі –
Організатор), спільно з Організатором ТМ Мукок, надалі ТМ Мукко.
1.2. Дійсні правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «Омега» стосовно
порядку та умов проведення Акції.
1.3. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах.
1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження
Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
2. Правила участі в Акції
2.1. Учасниками Акції є всі Клієнти, які здійснили покупку будь-яких товарів в період з
22.10.20-04.11.21 у мережі VARUS з сумою чеку від 200 гривень 00 коп. з наявністю у чеку мінімум
одного сиру ТМ Мукко, за умов використання при покупці бонусної картки VARUS PЁRFECT.
2.1.1 
Автоматично беруть участь в розіграші Акції «Вигравайте подорож до Прикарпаття на ферму
крафтових сирів ТМ Мукко”, лише зареєстровані власники карток лояльноі які в період з
22.10.20-04.11.21 у мережі VARUS з сумою чеку від 200 гривень 00 коп. з наявністю у чеку мінімум
одного сиру ТМ Мукко, за умов використання при покупці бонусної картки VARUS PЁRFECT більше в
одному чеку в мережі супермаркетів VARUS.
2.2 Учасником Акції, що може прийняти участь в розіграші подорожі до Прикарпаття на ферму
крафтових сирів ТМ Мукко, може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення
Акції вже виповнилось 18 років.
2.3 Будь-який Учасник Акції може отримати лише один Головний приз.
2.4 Під отриманням Головного призу слід розуміти придбання Подарункового Сертифікату
встановленого зразка за 1 грн. за результатами розіграшу, проведеного Організаторами Акції та за
умови дотримання Переможцями Головного Призу умов Правил Акції.
2.5 На момент отримання Головного призу, переможець повинен мати діючий паспорт громадянина
України
2.6 У разі відсутності біометричного паспорту, у Переможця повинен бути діючий закордонний
паспорт
2.7 Оплата страхового та туристичного збору проходить за рахунок Переможця
2.8 Учасник Акції, який за результатами розіграшу, набув право на придбання Головного призу є
Переможцем Головного призу (тут і за текстом Правил Акції - Переможець Головного призу)
2.9 Переможець Головного призу може використати Подарунковий Сертифікат (звернутися до
Організатора ТМ Мукко,) в період з дати отримання Подарункового Сертифікату року до 31.12.2021
року та отримати туристичні послуги в межах номіналу Головного призу
3. Місце та термін проведення Акції.
3.1. Акція діє в усіх супермаркетах «VARUS» згідно з адресами магазинів, що розміщені на сайті:
www.varus.ua
3.2 Акція проходить з двадцять другого жовтня до четвертого листопада 2020 року (включно) на
території України, крім АРК та зони проведення ООС.
4.Умови отримання розіграшу та передачі Головного призу Акції
4.1 У випадку, якщо хтось із Учасників та/або Переможців відмовляється від придбання Головного
призу або втрачає право на придбання Головного призу через порушення цих Правил, право
отримати Головний приз, згідно з даними Правилами, Організатор та/або Виконавець мають право
визначити Переможцем наступного за порядковим номером Учасника із списку, який автоматично
сформувала система www.random.org.
4.2 Під час проведення Розіграшу здійснюється відеофіксація, за бажанням учасників розіграшу
Організатор може надати відеозапис проведення розіграшу.
4.3 Організатор надає можливість придбати Переможцю Акції Подарунковий сертифікат, який надає
право його пред’явнику отримати туристичні послуги подорожі до Прикарпаття на ферму крафтових
сирів ТМ Мукко вартістю, що відповідає номіналу цього сертифікату у будь-якому з усіх
супермаркетах «VARUS» згідно з адресами магазинів, що розміщені на сайті: www.varus.ua

4.4. Подарунковий сертифікат – це документ, який підтверджує право його Пред’явника(Переможця
Акції) на придбання подорожі до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ Мукко” в усіх
супермаркетах «VARUS» згідно з адресами магазинів, що розміщені на сайті: www.varus.ua
4.5. Номінал сертифікату – грошова сума у гривнях (довідково може надаватися інформація про
еквівалент сертифікату у інших валютах (Євро або доларах США) за комерційним курсом
Туроператора на день придбання сертифікату, в межах якої його пред’явник має право на придбання
подорожі до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ Мукко”
5. Розіграш Головного призу відбувається на наступних умовах:
5.1 Учасник Акції, що бажає прийняти участь в розіграші Головного призу, повинен:
-Бути зареєстрованим користувачем програми лояльності VARUS PЁRFECT Здійснити покупку будь-яких товарів в період з 22.10.20-04.11.21 у мережі VARUS з сумою чеку від
200 гривень 00 коп. з наявністю у чеку мінімум одного сиру ТМ Мукко, за умов використання при
покупці бонусної картки VARUS PЁRFECT та автоматично стати учасником розіграшу.
5.2 Учасники Акції, що отримали Головний приз, не мають права вимагати виплати грошового
еквіваленту вартості Головного призу замість нього, а також вимагати передачі їм замість Головного
призу інших товарів або послуг.
5.3 Для отримання Головного призу Переможець зобов‘язаний:
А). особисто надати уповноваженій особі Організатора документ, що посвідчує особу Учасника Акції
(оригінал паспорта) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Дані паспорта мають
співпадати з інформацією Анкети учасника Акції, на підставі якої був визначений Переможець
Головного призу.
Б). Надати згоду на обробку персональних даних, а також отримати повідомлення про включення
даних до баз даних.
В). інші документи на вимогу Організатора.
У випадку, якщо дані паспорта та Анкети, на підставі якої був визначений Переможець Головного
призу, не співпадають, та/або у випадку не пред’явлення особою будь- якого з необхідних документів
протягом періоду видачі Головного призу вважається, що Переможець Головного призу відмовився
від Головного призу, втрачає статус Переможця Головного призу. У такому разі Організатор та/або
Виконавець мають право визначити Переможцем наступного за порядковим номером Учасника із
списку, який автоматично сформувала система www.random.org.
5.4 З моменту оформлення передачі Головного призу Переможцю, до Переможця Головного призу
переходить право власності та ризик випадкового пошкодження чи знищення Головного призу.
5.5 З моменту оформлення передачі Головного призу Переможцю Організатор Акції не несе
відповідальності за збереження Головного призу.
5.6 Рішення про визначення Переможців Акції розміщується окремим інформаційним повідомленням
на офіційній Сторінці Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати визначення
Переможців акції.
5.7 Визначення переможців проводиться до 9 листопада 23:59.
5.8 Рішення щодо визначення Переможця Акції згідно цих Правил є остаточним і оскарженню не
підлягає.
5.9 У разі якщо Переможець Акції протягом 10-ти календарних днів не звернеться до Організатора
для оформлення передачі та отримання Головного призу, вважається, що такий Учасник Акції
відмовився від Головного призу.
5.10 Інформація про всіх Переможців Акції розміщується на офіційному сайті та соціальних мережах
протягом десяти днів з моменту завершення Акції
5.11. Виконавець/ Організатор не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Акції Головного Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
- за неможливість виїзду Переможця за кордон, не оформлення (неможливість оформлення) віз з
причин/підстав, що висуваються візовим центром країни здійснення подорожі, відмови Переможцю
Акції у видачі візи консульством або посольством, скасування й/або затримку рейсів.
- за неможливість Переможця, скористатися Головним призом Акції з особистих причин Переможця
Акції.

5. Визначення Переможця Акції
5.1 Учасники Акції, які виконали умови Правил Акції для участі в розіграші Головного призу вносяться
до системи www.random.org.
5.2 Організатор за допомогою програми 
https://www.random.org визначає Переможців серед
Учасників, зареєстрованих у відповідності до цих Правил акції.
5.3 Система www.random.org автоматично формує список Учасників, перша особа у якому
автоматично стає Переможцем акції Головному призу.
5.4 Розіграші проводяться по сформованим базам даних Клієнтів відповідно до списків
зареєстрованих учасників програми лояльності, які виконали умови розіграшу зазначені у пункті 4.5
офіційних правил акції.
6. Умови використання Подарункового сертифікату до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ
Мукко
6.1 Термін дії сертіфікату на подорож до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ Мукко буде
доступний у вибрані дати в період з 15.11.2020 по 10.12.2021 (на вибір переможця, окрім 11.12.2020
- 19.01.21).
6.3. Пред’явник не має право обрати інше місце здійснення подорожі ніж та, що вказана в
Подарунковому сертифікаті.
6.4. Пред’явник Подарункового сертифікату використовує Подарунковий сертифікат виключно у
термін його дії.
6.5. Дія Подарункового сертифікату до Прикарпаття на ферму крафтових сирів ТМ Мукко
розповсюджується на Тур за напрямком вказаним у Подарунковому сертифікаті
6.6 Подарунковий сертифікат не може бути використаний для придбання окремо послуг страхування,
трансферу до інших міст та інших додаткових послуг.
6.7 Обмін Подарункового сертифікату на грошові кошти або повернення коштів за Подарунковий
сертифікат не здійснюється
6.8 Номінал Подарункового сертифіката використовується одноразово та повністю і не може бути
розділений на кілька частин.
6.9 Після закінчення терміну дії Подарункового сертифікату, що не був використаний, пред’явник
втрачає право на отримання послуг.
6.10 Після придбання туристичної послуги з використанням подарункового сертифікату, сертифікат
вилучається Організатором, як власність
7. Персональні дані
7.1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі
ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства
надаються йому як суб’єкту персональних даних.
7.2. Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організатору Акції
на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної
особи з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника, у т. ч. для участі в інших акціях рекламного
характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч.
розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Замовником та
Організатором) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з
Учасником, передачі та отримання інформації.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання
(несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому
числі стосовно Подарунку.
7.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а
також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
8. Загальні умови акції.

8.1. Організатор Акції має право змінювати умови Акції або достроково її припинити. Інформація про
внесені зміни або припинення Акції публікується в супермаркетах «VARUS», а також на офіційному
сайті: www.varus.ua.
8.2. Інформаційна підтримка Акції: www.varus.ua, Гаряча лінія «VARUS»: 0800 30 70 80 (дзвінки
безкоштовні з усіх телефонів на території України.
8.3. Дійсні Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил
(якщо такі є) є власністю Організатора. Будь-яке використання і/або розповсюдження дійсних правил
(у цілому або частково) з комерційною метою і/або у господарської (підприємницької) діяльності без
письмової згоди Організатора забороняється.
8.4. Адреса Організатора для листування: Департамент маркетингу ТОВ «Омега», пр.-т. О.Поля, 104-А,
м. Дніпро, 49055

