
Офіційні правила проведення спеціального виставкового заходу The Glass 

 

1. Спеціальний виставковий захід The Glass – це послуга, що полягає в наданні права участі в платному заході 

(далі – Захід), під час якого Учасник отримує корисну інформацію про властивості та особливості різних сортів і 

виробників вина, пива, сидрів і міцних напоїв та має змогу продегустувати різні види цих напоїв.   

2. Організатор Заходу (Виконавець послуги) – Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД» 

(ідентифікаційний код 40720198, місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1). 

3. Місце проведення Заходу – м. Київ, Десятинна 12.  

4. Дата проведення Заходу – 04 червня 2021 р. з 16:00 до 22:00 та 05 червня 2021 р. з 12:00 до 22:00 

5. На Заході буде запроваджено виключно безготівковий розрахунок. 

Розрахунок здійснюватиметься на всіх касах Заходу за допомогою карток усіх платіжних систем, 

запроваджених на території України. 

Учасники, що не матимуть із собою платіжної картки, зможуть отримати онлайн картку «Власний Рахунок», 

завантаживши додаток «Банк Власний Рахунок» з платіжною функцією. Таку карту можливо буде  поповнити  без 

комісії безпосередньо на касах Заходу. Для того, щоб відкрити та активувати карту «Власний рахунок» онлайн  

необхідно завантажити додаток «Банк Власний Рахунок», зареєструватися  та завантажити фото документів (паспорт 

та ідентифікаційний код). Деталі можна дізнатись на сайті https://bvr.com.ua. 

6. Учасниками Заходу можуть стати особи, що досягли 18 років, не мають протипоказань до відвідування Заходу 

та відповідають іншим вимогам, визначеним у цих Правилах. 7. Оплата участі в Заході здійснюється шляхом 

придбання Вхідного квитка «Карта вхідна» (надалі Вхідний квиток). Вартість квитка «Карта вхідна» становить: 

 Вхідний квиток «Карта вхідна» - 500 грн, в т.ч. ПДВ; квитки доступні для продажу на сайті silpo.ua та на касі 

при вході на Захід. 

Разом із Вхідним квитком учасник отримує: дегустаційний келих, сумку, захисну маску, контрольний браслет 

та 5 дегустаційних фішок. 

7. При оплаті Вхідних квитків платіжною карткою Masterсard на сайті silpo.ua  покупець  отримує знижку 20% 

на Вхідний квиток. 

8. Вхідний квиток є дійсними на два дні Заходу за умови наявності контрольного браслета й дегустаційного 

келиха. Пошкоджений браслет, не дає права відвідати Захід. У разі пошкодження браслета Учасник повинен придбати 

новий Вхідний квиток у день Заходу. 

9. Учасник Заходу має право додатково купувати дегустаційні фішки в необмеженій кількості. Вартість 1 

дегустаційної фішки– 20 грн. 

10. Дегустаційніфішки обміну та поверненню не підлягають.  

11. Учасник Заходу має право продегустувати різні види вина, пива, сидрів та міцних напоїв, у кількості, яка 

відповідає одному, двом або трьом дегустаційним фішкам від 1 до 3, залежно від виду напою. Кількість, дегустаційник 

фішок, за яку Учасник Заходу має право продегустувати той чи інший напій, буде вказаний в меню на дегустаційних 

стендах.  

12. При оплаті товарів на Заході з Маstercard (у тому числі додатком «Сільпо») на суму транзакції від 100 грн 

Учасник Заходу отримує додатково за кожну таку транзакцію одну дегустаційну фішку.  

13. Учасник Заходу має право додатково придбати квиток «Лекція дегустація» за визначеною тематикою. Такий 

квиток дає право на відвідування зони вишуканих напоїв, розміщеної на Заході. Квиток «Лекція дегустація» є дійсним 

тільки за наявності Вхідного квитка. Вартість квитку «Лекція дегустація » становить  2000 грн в т.ч з ПДВ. Квиток 

«Лекція дегустація» діє одноразово протягом одного дня Заходу. 

14. Придбати Вхідний квиток та квиток «Лекція дегустація» можуть особи, що досягли 18 років. У разі якщо в 

продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем цього віку, перед здійсненням продажу послуги продавець 



зобов’язаний перевірити паспорт або інші документи, які посвідчують особу та підтверджують вік такого покупця. 

При відмові пред’явити документи, в продажу Вхідного квитку та квитку «Лекція дегустація » буде відмовлено.  

15. Вхідний квиток та квиток «Лекція дегустація» поверненню на підлягають. 

16. Учасником Заходу може стати лише особа, що оплатила участь у Заході. Підтвердженням права участі в 

Заході є придбання вхідного квитку та квитку «Лекція дегустація».  Разом із вхідним квитком та квитком «Лекція 

дегустація» Учасник отримує фіскальний чек, що підтверджує факт оплати участі в Заході.  

17. У разі вчинення винних дій самим Учасником Заходу та/або третіми особами, Організатор Заходу не несе 

відповідальності за шкоду, заподіяну Учаснику Заходу та/або третім особам такими діями. 

18. Продукти й напої, що використовуються під час Заходу, забезпечує Організатор Заходу. Учаснику Заходу 

заборонено брати участь у Заході в нетверезому стані (стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння), 

відвідувати Захід із власними продуктами та напоями.   

19.  З метою запобігання поширенню вірусу COVID-19 та інших інфекційних захворювань учасникам Заходу 

рекомендується:  

19.1 Дотримуватись дистанції 1,5-2 метри від інших учасників Заходу, уникати скупчень людей.  

19.2 Носити на обличчі захисну маску або респіратор та рукавички на руках.  

                        19.3. За можливістю, частіше мити руки або оброблювати їх дезінфікуючими засобами.  

                        19.4 Регулярно змінювати засоби особистого захисту: одноразові маски - кожні 2-3 години; рукавички - при 

відвідуванні вбиральні, перед і після вживання їжі. 

20.  Учасники мають повідомляти організаторам про порушення Правил та заходів безпеки. 

21. Інформаційна підтримка проведення Заходу: сайт - silpo.ua, офіційні сторінки «Сільпо» у Facebook та 
Instagram, за телефоном гарячої лінії 0 800 301 707 

 

 


