ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Святкова ковзанка з Mastercard»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ЗАМОВНИК ТА ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції є Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Замовник»), розташоване за
адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404А.
1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТЛАБ» (далі – «Організатор»),
розташоване за адресою: 04119, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи (громадяни України, а також іноземні громадяни та особи
без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника
податків України) (далі – «Учасники Акції»), які є держателями карток міжнародної платіжної системи Mastercard® будьякого рівня, емітованих будь-яким банком України та активованих до початку та/або в Період проведення Акції (далі –
«Картка»/«Картки»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1) особи, які не мають належним чином оформленої Картки;
2) особи, які не виконали умови цих Правил.
2.3. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Період проведення Акції – з 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року включно, враховуючи графік роботи
«Льодової ковзанки»: початок о 12 годині 00 хвилин, закриття о 22 годині 00 хвилин (о 21 годині 00 хвилин початок
останнього сеансу) (далі – «Період проведення Акції»).
3.2. Акція проводиться на території «Льодової ковзанки» за адресою: м. Київ, Контрактова площа (далі – «Місце
проведення Акції»).
4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про умови Акції проводиться в Місці проведення Акції шляхом розміщення цих Правил в Місці
проведення Акції протягом Періоду проведення Акції та на сайті www.mastercard.ua
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції Учаснику Акції (відвідувачу «Льодової ковзанки»), необхідно протягом Періоду проведення Акції
здійснити розрахунок за вхід на територію «Льодової ковзанки» в Місці проведення Акції за допомогою Картки (далі –
«Транзакція»).
Під час здійснення Транзакції Карткою Учасник Акції отримує заохочення – знижку в розмірі 20 % від суми Транзакції
на вхід до «Льодової ковзанки» та оренду ковзанів (далі – «Заохочення Акції»).
Обмежень щодо кількості Учасників Акції за умови виконання Учасниками Акції умов п. 5.1. Правил немає.
5.2. Обмежень щодо кількості Транзакцій Карткою відповідним Учасником Акції протягом Періоду проведення Акції
немає.
5.3. Не відповідають умовам Акції:
- транзакції, які було здійснено до 12 годин 00 хвилин 19 грудня 2019 року та після 21 годин 00 хвилин 19 січня
2020 року за київським часом;
транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, окрім Карток.
5.4. Надання знижки в рамках Акції Учасникам Акції забезпечує Організатор. Оподаткування суми знижки здійснюється
відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за нарахування та сплату податків несе Організатор.
5.5. Організатор Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих
Правилах.
- відмовити в отриманні Заохочення Акції Учаснику Акції, який не виконав умови, передбачені цими Правилами.
5.6. Замовник/ Організатор Акції звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення
Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/ Організатора Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

5.7. Замовник має право вносити зміни та/або доповнення до цих Правил на свій розсуд протягом усього Періоду
проведення Акції, повідомивши про них Учасників Акції в порядку, визначеному в п. 4.1. цих Правил.
5.8. Грошовий еквівалент Заохочення Акції не видається.
5.9. Кожен Учасник Акції, отримуючи Заохочення в рамках Акції, розуміє, що:
- таке Заохочення Акції може вважатися доходом і додатковим благом такого Учасника Акції, у разі його ідентифікації,
згідно з вимогами чинного законодавства України;
- отримання такого Заохочення в рамках Акції може вплинути на умови отримання таким Учасником Акції державної
та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Учасник Акції самостійно ухвалює рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення Акції, а також розуміє
наслідки таких дій. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за наслідки отримання Учасником Акції
додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочення в рамках Акції.
5.10. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення правил проведення Акції, будь-яких спірних
питань, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.11. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними
учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, отримання
Учасниками Акції Заохочення Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію.
5.12. Замовник/Організатор не несуть жодної відповідальності за подальше використання Заохочень Акції Учасниками
Акції після їх одержання, за неможливість Учасників Акції скористатися наданими Заохоченнями Акції з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції та у зв’язку з будь-якими обставинами, що
перебувають поза межами контролю Замовника/Організатора.
5.13. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими
Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих
Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не
має права на одержання від Замовника /Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
5.14. Правила затверджені Замовником і діють протягом Періоду проведення Акції.

