Новорічний конкурс від Johnnie Walker
Офіційні правила проведення конкурсу
1. Загальні положення
1.1. Конкурс від бренду Johnnie Walker проводиться на сайті gift.johnniewalker.com.ua
(в подальшому – Сайт).
1.2. Учасники конкурсу повинні:
1.2.1 Авторизуватись на сайті за допомогою свого профілю у соціальній мережі
Facebook.
1.2.2 Обрати шаблон етикетки для пляшки Johnnie Walker і вибрати одне із
запропонованих привітань або написати на ньому своє привітання.
1.2.3 Поділитись створеною етикеткою в своєму профілі у соціальній мережі
Facebook.
1.3. Серед усіх Учасників конкурсу, які поширили етикетку в соціальній мережі Facebook,
за допомогою сервісу random.org буде проводитись розіграш винагород шляхом
випадкового вибору переможця.
1.4. П’ять переможців отримають Винагороду 1го рівня.
1.5. 22 січня 2018 серед усіх учасників конкурсу за допомогою сервісу random.org буде
обрано Головного Переможця, який отримає Винагороду 2го рівня.
1.6. Переможці будуть сповіщені про свою перемогу повідомленням на офіційній сторінці
Johnnie Walker в соціальній мережі Facebook за адресою:
http://www.facebook.com/JohnnieWalkerUkraine, та продубльовані в розділі Переможці
на Сайті.
1.7. Оголошення переможців 1го рівня відбудеться:
•
•
•
•
•

18.12.2017
26.12.2017
09.01.2018
15.01.2018
22.01.2018

1.8. Період проведення конкурсу: з 11 грудня 2017 до 22 січня 2018 року
1.9. Конкурс проходить на території України, окрім території*
2. Для участі в Конкурсі необхідно
2.1. Підготувати свій варіант етикетки на Сайті та поширити його в соціальній мережі
Facebook у своєму профілі.
2.2. Пост повинен бути відкритий для всіх зареєстрованих учасників Facebook
2.3. У разі перемоги у розіграші учасник повинен надати контактні данні, а саме (але не
виключно) ПІБ, номер телефону та адресу, у відповідь на повідомлення, в якому буде
сповіщено про перемогу, протягом 14 днів з моменту завершення Конкурсу.
3. Вимоги до учасників Конкурсу
3.1. Учасником може стати тільки громадянин України, який досяг повноліття (18 років)
3.2. Бути зареєстрованим на сайті facebook.com
3.3. Учасниками не можуть бути:
1) власники, засновники, учасники (акціонери) будь-якої організації (товариства,
підприємства, тощо), залученої до проведення Конкурсу
2) чоловік або дружина осіб, вказаних в підпункті 1) даного пункту Правил;
3) найближчі родичі, а саме: діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба осіб, вказаних в
підпунктах 1) і 2) даного пункту Правил;
4) недієздатні, обмежено дієздатні громадяни України.
4. Винагорода:
4.1. За період проведення Конкурсу розігрується 5 Винагород 1го рівня та 1 Винагорода
2го рівня.

4.2. Під Винагородою 1го рівня мається на увазі спеціальний подарунок з унікальним
дизайном;
4.3. Винагородою 2го рівня є путівка до гірськолижного курорту «Буковель» для двох осіб
4.4. Поїздка відбудеться в лютому 2018 року. Точні дати будуть окремо узгоджені з
Головним Переможцем.
4.5. Переможці не мають права на отримання грошового еквівалента Винагород 1го і 2го
рівнів.
4.6 Переможець втрачає право на отримання винагороди якщо вказав недостовірні
контактні дані або з ним не вдається зв'язатися протягом 14 днів з моменту
завершення Конкурсу.
4.7 Вручення винагороди здійснюється, за місцем проживання Переможця на території
України протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати надання Переможцем
своїх контактних даних, у відповідь на повідомлення, в якому буде сповіщено про
перемогу.
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також
ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення
Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та
збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене
обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора, та/або
Виконавця гарантувати належне проведення Конкурсу, зокрема, але не обмежуючись, в частині
відправлення/доставки/вручення подарунків переможцям Конкурсу, які здобули право на отримання таких подарунків
за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також у деяких
населених пунктах Донецької та Луганської областей.

