
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 

«Відкриття КАРАВАН Аутлет»» 

(надалі за текстом – «Умови Акції») 

Умови Акції визначають місце, тривалість, умови та порядок участі в рекламно-маркетинговій 

акції «Відкриття КАРАВАН Аутлет»» (надалі за текстом – «Акція»). 

 

1. Організатор  

 

1.1. Організатором  Акції  виступає  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС 

ХОЛДИНГ»,  код ЄДРПОУ 31240623 ,  місцезнаходження:  04074,  м.  Київ,  вул. Лугова, 12 

(надалі за текстом – «Організатор»). 

 

2. Місце (територія) проведення Акції 

 

2.1. Реєстрація для участі  в Акції  проводиться на лендинг-сторінці www.outlet.com.ua 
Торгово-розважального центру «КАРАВАН»,  (надалі за текстом – «КАРАВАН Аутлет» з 06 

серпня 2019 року по 01 листопада 2019 року. 
2.2. Розіграш призів відбудеться 02 листопада 2019 року в ТРЦ «КАРАВАН Аутлет» за 

адресою м.  Київ,  вул. Лугова, 12. 

 

 

3. Вимоги щодо учасників Акції 

 

3.1. Учасниками Акції можуть бути лише повністю дієздатні громадяни України: 

3.1.1. які постійно проживають на території України; 

3.1.2. яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років; 

3.1.3. які повністю ознайомилися з Умовами Акцій, розуміють та приймають їх 

положення; 

 

3.2. Учасники Акції повинні відповідати одночасно усім вимогам, зазначеним в п. 4.1. Умов 

Акції, без будь-яких винятків. 

 

3.3. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь у ній: 

3.3.1. власники та працівники Організатора, Партнера Акції, представники та 

співробітники орендарів приміщень в ТРЦ «КАРАВАН», власники та 

співробітники осіб, причетних до проведення Акції, а також безпосередні члени 

родин вказаних осіб. Під безпосередніми членами родин розуміються дружина, 

чоловік, дитина, батько, мати, брат, сестра, дід, баба, онуки, інші утриманці або 

опікуни; 

3.3.2. обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, які є нерезидентами 

України. 

 

4. Порядок участі в Акції 

 

4.1. Учасником акції можуть бути всі відвідувачі лендинг-сторінки, які пройдуть тест-

опитування та виконають наступні умови: 

4.1.1.    заповнити реєстраційну форму; 

4.1.2.    вказати своє ім’я, e-mail, контактний телефон;  

4.1.3.    отримати на e-mail і зберегти свій персональний QR-код; 

4.1.4.    прийти на відкриття «КАРАВАН Аутлет» з персональним QR-кодом; 

4.1.5.    прийняти участь в розіграші, який відбудеться на головній сцені «КАРАВАН 

Аутлет»: 



4.1.6.    отримати гарантований подарунок або головний приз. 

 

 

5. Інші положення 

 

5.1. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Акції. 

 

5.2. Організатор не вступає в суперечки між Учасниками Акції щодо визначення Переможців. 

 

5.3. Організатор не несе відповідальність за неможливість отримання Призів у зв’язку із будь-

якими обставинами, які знаходяться поза межами контролю Організатора. 

 

5.4. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості Призу. 

 

5.5. Учасники Акції погоджуються і гарантують, що будь-які збитки, понесені ними у зв’язку 

із участю в Акції, в будь-якому випадку не відшкодовуються Організатором Акції. 

 

5.6. Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу. 

 

5.7. Учасники, які не дотримались цих Умов Акції, не можуть бути визнані Переможцями 

Акції. 

 

5.8. Всі Учасники Акції самостійно сплачують будь-які витрати, понесені ними у зв’язку із 

участю в Акції, в тому числі, але не обмежуючись, витрати на проїзд, харчування, витрати на 

користування мережею Інтернет тощо. 

 

5.9. Беручи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду Організатору і залученим ним 

третім особам на обробку своїх персональних даних, а саме їх збір, систематизацію, 

накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, 

блокування, або знищення без будь-якого попереднього узгодження з Учасником Акції, 

виплат та інших компенсацій Учаснику Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом 

та способом використання. Всі персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися в офісі 

Організатора за адресою вказаною у п. 2.2. Умов Акції. 

 

 

5.10.Організатор зберігає за собою право в будь-який час перевіряти інформацію та документи 

Учасника Акції (включаючи паспорт, вік та місце проживання Учасника Акції) та 

дискваліфікувати будь-якого Учасника Акції, який порушив Умови Акції, або який 

сфальсифікував чи подав недостовірні відомості про себе. Якщо Організатор не реалізував 

будь-яке з цих прав на будь-якому етапі Періоду проведення Акції, це не означає відмову від 

таких прав. 

 

5.11. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на кіноплівку свого 

зображення та/або голосу під час будь-якого етапу Періоду проведення Акції, їх трансляцію 

або опублікування Організатором, без будь-яких обмежень і без будь-якого попереднього 

узгодження з Учасником Акції, виплат чи інших компенсацій, без обмеження за територією, 

часом та способом використання, включаючи, зокрема, телебачення, радіо, Інтернет, газети, 

журнали, інші засоби реклами або маркетингу, у зв’язку з цією Акцією або іншими заходами. 

 

5.12. Якщо проведенню цієї Акції перешкоджає будь-яка обставина або з обґрунтованих 

підстав вона не може проводитися, Організатор зберігає за собою право на свій власний розсуд 

змінити, припинити або скасувати Акцію. 

 

 



5.13. У разі виникнення будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймається 

Організатором. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

5.14. Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього 

Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено 

шляхом розміщення в соц-мережі Facebook https://www.facebook.com/karavanua/  

 

https://www.facebook.com/karavanua

