
 
 

ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 

«Розіграш боксу «Куражики»»  
 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  
1.1. Замовник Акції – ТОВ «СІЛЬПО-ФУД». 
1.2. Виконавець Акції – ТОВ «Фреш Тайм» 
      

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ  
 
2.1. Розіграш проводиться у строк з 08.12.2021 до 17.12.2021 включно. (далі – Загальний період 
Акції). Розiграш проводиться: 20 грудня 2021 року. 
2.2. Територія проведення розіграшу: на офіційній сторінки «Сільпо» у соціальній мережі 
instagram.com. 
2.3. Інформування щодо умов розіграшу проводиться: 
- гаряча лінія «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України) 
- https://www.instagram.com/silpoua 

 
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВУ АКЦІЮ  

3.1.  Інформування щодо умов Акції проводиться: 

3.1.1.  Шляхом розміщення Правил Акції на сайті www.silpo.ua. 
3.1.2.  За допомогою гарячої лінії «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на 
території України). 
 

4. УЧАСНИКИ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 
 

4.1. У розіграші можуть брати участь усі громадяни України, які постійно проживають на території 
Україні, та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну діє - та 
правоздатність) за умови виконання ними умов участі в Акції, вказаних у пункті 5.2 цих правил 
(далі – Учасники Акції).  

4.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
4.2.1. особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років; 
4.2.2. особи, які не виконали умов цих Правил; 
4.2.3. нерезиденти України; 
4.2.4. співробітники ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ; 
4.2.5. співробітники ТОВ «Фреш Тайм». 

 
5. УМОВИ УЧАСТІ В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ 

 
5.1. Участь в Акції дає можливість виграти один з десяти боксів «Куражики», в якому містяться: 

шопер із колекції «Куражики», дві іграшки-фігурки з колекції «Куражики» 5 см, іграшка-фігурка 
з колекції «Куражики» 10 см, настільна гра «Вежа Фріфі». 

 
5.2. Для того щоб стати Учасником Акції, необхідно виконати такі умови: 

5.2.1. Умова 1: З 08 до 17 грудня 2021 року необхідно на сторінці «Сільпо» у соціальній мережі 
instagram.com під публікацією конкурсу тегнути у коментарях друга; 
5.2.2. Умова 2: зробити та викласти сторіз із нашою новою маскою Куражики, позначити 
в ньому @silpoua  
5.2.3. Умова 3: бути підписаним на сторінку @silpoua в Instagram.  
 

5.3. Обмеження щодо участі в Акції можуть бути змінені Замовником Акції. 



 
 

5.4. На момент проведення розіграшу з 07 до 17 грудня 2021 року та протягом визначення Переможців 
профіль Учасника повинен бути відкритим.   

5.5. Один користувач може лишити лише один коментар з тегом друга. 

      
6. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

6.1. Переможці розіграшу будуть визначені Виконавцем за допомогою незалежної системи Random.org 
(мається на увазі визначення переможців розіграшу за допомогою системи, яка буде визначати переможців 
шляхом зашифрованого алгоритму – системи випадкового вибору) 20.12.2021 року о 12:00. 
 
6.2. Учасник Акції може стати Переможцем тільки один раз. 
6.3. Учасник Акції, беручи участь в Акції, автоматично дає свою згоду на участь у публічних заходах з 

моменту отримання боксу «Куражики», які будуть проводитися Органiзатором/Виконавцем, надавати 
рекламні інтерв’ю про свою участь в Акції у ЗМІ або зніматися для виготовлення графічних рекламних 
матеріалів без отримання на це будь-якої матеріальної винагороди. 

6.4. Територія проведення (публікації) розіграшу: на офіційній сторінці «Сільпо» у соціальній мережі 
Instagram.  

6.5. Для зв’язку з Переможцем Замовник і Виконавець Акції використовують дані профілю Переможця в 
соцмережах Instagram (далі – Контактні дані). Замовник пише Переможцю в особисті повідомлення 
(дірект) з офіційного аккаунта «Сільпо» у відповідній соцмережі. 

6.6. Часом визначення Переможця вважається перше повідомлення у дірект. Переможця просять 
протягом 72 (семидесяти двох) годин з моменту отримання повідомлення надіслати фото документів, 
що посвідчують особу (паспорт). Дані потрібно надіслати у відповідь на повідомлення. У випадку, 
якщо не вдалося зв’язатися з Переможцем протягом 72 (семидесяти двох) годин з моменту визначення 
Переможця, Виконавець проводить перерозіграш за допомогою системи випадкового вибору 
Random.org. 

6.7. Вручення призу відбувається шляхом надіслання боксу «Куражики» на відділення «Нової пошти», яке 
вказав Переможець. Він не повинен оплачувати послуги пошти для отримання призу. 

6.8. Замовник розміщує на своїх сторінках у відповідних соцмережах дані Переможців (профіль, ПІБ) не 
пізніше 29.12.2021 року. 

 
 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.2. Більш детальна інформація – на сайті www.silpo.ua або за телефоном 0 800 301 707 (дзвінки 
безкоштовні на території України). 
7.3. Замовник Акції має право змінювати умови Акції, в тому числі достроково її припинити. 
Інформація про внесені зміни або припинення Програми лояльності публікується на офіційному 
вебсайті www.silpo.ua.  
7.4. Зовнішній вигляд Акційних товарів може відрізнятися від розміщених у рекламних 
матеріалах. 

7.5. Інформаційна підтримка Акції: www.silpo.ua, гаряча лінія «Сільпо» 0 800 301 707 (дзвінки 
безкоштовні з усіх телефонів на території України).  

 


