
Додаток

До Наказу № 129-ОД від 09.10.2020 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ПРИЗОВИЙ ШОПІНГ»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цими Офіційними Правилами визначається порядок та умови проведення Акції «Призовий 
шопінг». Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана у 
будь-якій формі азартних ігор.

1.2. «Призовий шопінг» - акція, що проводиться на території Універмагу ЦУМ, що розташований за 
адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 2 / вулиця Хрещатик, 38.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕКСТІ ДАНИХ ПРАВИЛ

2.1. Учасник Акції – покупець універмагу ЦУМ, який здійснив покупку (далі – «Покупка») на суму від 
5000 (п’яти тисяч) гривень на -1, 1, 2 та 3 поверхах і виконав дії і відповідає всім вимогам, 
встановленим в п.5 цих Правил.

2.2. Організатор Акції – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ», 
ЄДРПОУ 39326550.

2.3. Партнери Акції: 
- ТОВ «Едем Резорт енд СПА»

                  - ТОВ "СТАДІ ЕКЕДЕМІ ЛИБІДСЬКА"

3. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Строк проведення Акції «Призовий шопінг» на території Універмагу ЦУМ – з 10 години 00
хвилин 12.10.2020 по 22 годину 00 хвилин 08.11.2020 включно.

3.2. Акція проводиться на території України. Місце проведення Акції: Універмаг ЦУМ, що 
розташований за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 2 / вулиця Хрещатик, 
38.

4. ПОДАРУНКИ АКЦІЇ

4.1 Під Подарунком мається на увазі придбання товару/послуги за 1 грн.00 коп. з ПДВ. Кількість 
акційного товару обмежена.

4.2 Подарунки від Партнерів:
- Сертифікат на проживання у готельному комплексі «Edem Resort Medical & SPA» (хут. Ріпище 

1, с. Стрілки, Перемишлянський р-н, Львівська обл, буд. 1), 3 доби у номері категорії люкс, на 
двох зі сніданками та користування спа-зоною (користування римською лазнею, фінською 
сауною, руською банею, кріслами хамам, доріжкою Кнейпа, циркулярним душем, душем 
вражень, тренажерним залом, залом йоги та пілатесу, залом кінезису, джакузі, басейном) – 
1 шт. Строки дії сертифікату до 08.02.2021 р

- Сертифікат (один з двох на вибір) – 1 шт:
• на програму STAR KIDS – програма вивчення англійської для дітей 6-12 років. 

Заняття проходять 3 рази на тиждень. Переможець може обрати найзручнішу локацію з 
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11 Академій в Києві, або навчатись онлайн! Графік занять підбирається в 
індивідуальному порядку з менеджером Академії. Строк дії сертифікату до 31.09.2021 р.

• на програму SMART TEENS – програма вивчення англійської для дітей 12-17 років. 
Заняття проходять 3 рази на тиждень. Переможець може обрати найзручнішу локацію з 
11 Академій в Києві, або навчатись онлайн! Графік занять підбирається в 
індивідуальному порядку з менеджером Академії. Строк дії сертифікату до 31.09.2021 р

4.3 Деталі отримання подарунків зазначені у п. 6.2 цих Правил.

5. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Участь в Акції може взяти будь-який дієздатний громадянин України або нерезидент 
України, якому на момент проведення Акції виповнилося 18 років, який належним чином 
виконав умови всіх вимог цих Правил.

5.2. Обмеження щодо участі в Акції:
5.2.1. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь обмежено 

дієздатні та/або недієздатні особи.
5.2.2. Не визнаються Учасниками Акції представники/працівники/партнери Ініціатора 

акції, а також їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
5.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Правилами та 

погоджується з їх умовами.
5.4. Для участі в Акції  та можливості отримати у подарунок Сертифікат на проживання у 

готельному комплексі «Edem Resort Medical & SPA» Учасник повинен здійснити покупку на 
суму 5000 (п’яти тисяч) гривень на -1, 1,  2  та  3  поверхах та заповнити надану касиром 
реєстраційну форму/анкету у період з 10 години 00 хвилин 12.10.2020 по 22 годину 00 хвилин 
08.11.2020 включно.

- Для участі в Акції  можливості отримати подарунок Сертифікат (один з двох на вибір) – 1 шт: 
на програму STAR KIDS – програма вивчення англійської для дітей 6-12 років або на програму 
SMART TEENS – програма вивчення англійської для дітей 12-17 років; Учасник повинен 
здійснити покупку на суму від 5000 (п’яти тисяч) гривень на 5 поверху (серед покупців дитячих 
товарів у тому числі у корнерах Мауглі та New Life) та заповнити надану касиром реєстраційну 
форму/анкету у період з 10 години 00 хвилин 12.10.2020 по 22 годину 00 хвилин 08.11.2020 
включно 

5.5. За кожен чек, який відповідає п.5.4. цих Правил, касир зберігає заповнену Учасником анкету, 
яку зобов’язується вкласти в спеціальний бокс (непрозорий короб) до 22:00 08.11.2020 року.

5.6. Порядок розіграшу подарунків:
5.6.1. Розіграш відбудеться 09.11.2020 року шляхом довільного вибору з боксу однієї 

заповненої анкети представником Організатора Акції серед анкет -1,1,2,3 поверхів, та однієї 
анкети серед анкет 5го поверху (серед покупців дитячих товарів у тому числі у корнерах 
Мауглі та New Life).

5.6.2. Відеозвіт розіграшу подарунків буде викладений в історію соціальної мережі 
Instagram аккаунта Організатора Акції @tsum.kyiv, на сайті Організатора Акції 
https://about.tsum.ua до 22 години 00 хвилин 09.11.2020 року.

5.6.3. Переможцям зателефонує представник Організатора Акції по зазначеному в 
анкеті телефону в період з 10:00 по 18:00 09.11.2020 року. В разі неуспішної спроби зв’язатися з 
Переможцем по телефону до 10 листопада 2020 року з 10 години 00 хвилин до 18 години 00 
хвилин з третьої спроби, представник Організатора Акції має право обрати наступну анкету.

5.6.4. В разі успішної спроби зв’язку з Переможцем, представник Організатора Акції 
запрошує переможця до Партнера Акції для отримання Подарунку.
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6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ВИГРАШУ
6.1. Учасник дізнається про виграш від представника Організатора Акції по телефону в період з

10:00 до 18:00 10.11.2020 року.
6.2. Отримання виграшу відбувається безпосередньо у Партнерів Акції за адресами:

 Львівська обл., Перемишлянський район, село Стрілки, Хут. Ріпище, буд. 1
 Киівська обл., Київ, вулиця Михайла Драгомирова, 18.

6.3. Для отримання виграшу, Переможцю потрібно пред’явити посвідчення особи.
6.4. Отримання подарунку не підлягає передачі третій особі.
6.5. Учасник має забрати виграш до 22 години 00 хвилин 30.11.2020 року.
6.6. Подарунки Акції не підлягають обміну на грошовий еквівалент.
6.7. Сертифікат на отримання подарунку можливо використати лише один раз.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
7.1. Права Учасника Акції:

7.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.
7.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
7.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

7.2. Обов’язки Учасника Акції:
7.2.1. Виконувати умови цих Правил.

7.3. Учасники Акції погоджуються, що надають свою безумовну згоду на безоплатне 
використання їх особистих даних, які були надані Організатору.

7.4. Заповненням анкети клієнт надає свою повну згоду зі збором та обробкою його 
персональних даних з використанням засобів автоматизації та/або без таких, а також 
погоджуєтеся на передачу персональних даних третім особам відповідно до закону. Ця 
згода на обробку і передачу персональних даних надається з метою ідентифікації кінцевого 
споживача, а також для маркетингових цілей (отримання винагород та подарунків по акціях 
і спеціальних програмах, отримання рекламної інформації з використанням вказаних 
даних).

7.5. Учасник Акції несе особисту відповідальність за невиконання або неналежне виконання 
умов Акції.

7.6. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують, що їм зрозумілі викладені вище 
умови участі в Акції, вони повністю погоджуються з цими Правилами й зобов’язуються їх 
виконувати.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне трактування цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалює 
Організатор. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор має 
право змінювати ці Правила без попередження клієнтів та Учасників Акції.

8.2. Організатор Акції не несе відповідальність за технічні проблеми з передачею даних при 
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу веб-сайту 
https://about.tsum.ua, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку тощо.

8.3. Організатор Акції звільняється від відповідальності 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 Акції, інші 
непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини, в тому числі стосовно залучених 
ним третіх осіб.
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