
Офіційні правила участі у  розіграші:  

Розіграш проводить мережа парків безмежних розваг «Дитяча Планета» 

1. Загальні умови розіграшу «Розіграш до Halloween!» (надалі – Розіграш) 

1.1 Розіграш проводиться Організатором на території України за виключенням території з 
особливим статусом, у глобальній мережі Інтернет у спільнотах Організатора соц. Мережі 

Instagram: 
1. Київ, ТРЦ «Україна» https://www.instagram.com/dityacha.planeta.ukraine/?hl=ru 
2. Київ, ТРЦ «Ametyst Mall» https://www.instagram.com/dityacha.planeta.ametystmall/?hl=ru 

3. Київ, ТЦ «New Way» https://www.instagram.com/dityacha.planeta.kyiv/?hl=ru 
4. Дніпро https://www.instagram.com/dityacha.planeta.dnipro/?hl=ru 

5. Харків https://www.instagram.com/dityacha.planeta.kharkiv/?hl=ru 
6. Одеса https://www.instagram.com/dityacha.planeta.odesa/?hl=ru 
7. Новомосковськ https://www.instagram.com/ditiachaplaneta/?hl=ru  

8. Львів, 1 https://www.instagram.com/dityacha.planeta.lviv/?hl=ru 
9. Львів,2 https://www.instagram.com/dityacha.planeta.lviv2/?hl=ru 
10. Хмельницький https://www.instagram.com/dityacha.planeta.khmelnitsky/?hl=ru 

11. Запоріжжя https://www.instagram.com/dityacha.planeta.zaporizhzhya/?hl=ru 
12. Чернігів https://www.instagram.com/dityacha.planeta.chernigiv/?hl=ru 

13. Вінниця https://www.instagram.com/dityacha.planeta.vinnytsya/?hl=ru 
14. Полтава https://www.instagram.com/dityacha.planeta.poltava/?hl=ru 
15. Мережева сторінка в Фейсбук /www.facebook.com/merezha.dityacha.planeta/  

 
1.2 Розіграш проводиться з метою популяризації мережі «Дитяча Планета» серед користувачів 

Instagram та їх лояльності до бренду. 

1.3 Розіграш проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства України, не є 
лотереєю або азартною грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. 

1.4 Беручи участь в Розіграші, учасник Розіграшу не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю в 
Розіграші.  

1.5 Організатор/Виконавець Розіграшу не отримують винагороду від Учасників Розіграшу за їх 

участь в Розіграші. 
1.6 Організатор проводить Розіграш самостійно, обираючи місцем проведення сторінки в 

Instagram, при цьому власники  Instagram звільняються від відповідальності перед 

учасниками розіграшу за результати його проведення.  
1.7 Конкурс не спонсорується, не рекламується власниками Instagram. 

1.8 Детальна інформація про Розіграш розміщується на офіційному сайті мережі «Дитяча 
Планета» 

2. Термін проведення Розіграшу: 

       2.1. Загальний період проведення Розіграшу: з «20» жовтня 2018 року (00.00.00 год) по «26» 
жовтня 2018 року (13.59.59 год.) Учасники розіграшу повинні розмістити фото дитини в за 

стилізованому костюмі на своїй сторінці в Instagram, поставити під фото унікальний хештег 
#дитячапланетахеллоуін2018. Один учасник може розмістити фото однієї дитини, якщо в учасника 
більше однієї дитини – одне фото на одну дитину. Розіграш відбудеться 26 жовтня 2018 року за 

допомогою платформи www.random.org/  
 

Вимоги до учасників Розіграшу: 

3.1. До участі в розіграші запрошуються громадяни України, що досягли повноліття, які 
проживають на території України, є користувачами глобальної мережі Інтернет (надалі – 

«Учасники») 
3.2. Учасником Розіграшу вважається особа, яка відповідає вимогам п.3  даних правил та 
належним чином виконала усі вимоги даних Правил.  

3.3. Учасники Розіграшу під час участі в Розіграші зобов’язуються:  
3.3.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства  України; 
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3.3.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам 

Розіграшу; 
3.3.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника у 

Розіграші.  
 

4. Умови участі в Розіграші: 

4.1.  Для участі в розіграші у період з «20» жовтня 2018 року (00.00.00 год) по «26» жовтня 2018 
року (13.59.59 год.) необхідно: 

4.2. Підписатись на сторінку парку в мережі Інстаграм 
4.3. Розмістити у себе на сторінці стилізоване фото з хештегом #дитячапланетахеллоуін2018 
4.4. Відкрити сторінку для перегляду 

4.5.  Беручи участь в Розіграші, Учасник Розіграшу розуміє та погоджується з тим, що будь-яка 
добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, можуть 
оброблятися Організатором і Виконавцем виключно з метою інформування такого 

Учасника Розіграшу рол результати визначення переможця Розіграшу, 
вручення/надсилання Заохочення та сплати передбачених чинним законодавством 

податків та зборів. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Розіграшу дають згоду на 
таку обробку та використання персональних даних для вказаних цілей.  

4.6. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Розіграші, так само як і 

подальше ненадання або надання невірних/неіснуючих не достовірних даних звільняє 
Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення і такий 
переможець втрачає право на отримання належного йому Заохочення.  

4.7. Беручи участь у Розіграші Учасник Розіграшу погоджується та підтверджує факт 
ознайомлення та повної згоди з даними Правилами. Учасник погоджується з тим, що 

опубліковане в Instagram фото  з оригінальним хештегом може побачити будь-яка особа, 
може отримати доступ до неї з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором. 

4.8. Учасник Розіграшу дозволяє Організатору та підтверджує згоду на використання фото 

зображення Учасника Розіграшу, шляхом розміщення рублікації у відкритому доступі у 
мережі Інтернет, на сторінках парку, а також у супутніх Розіграшу рекламних матеріалах, а 

також на використання зображення Учасника Розіграшу у мережі Інтернет, в пресі, на 
рекламних матеріалах і носіях, а також даэ свою згоду на використання зображення 
Учасника Розіграшу в пресі, Інтернеті та на телебаченні, способами, що не порушують 

чинне законодавство.  
4.9. У випадку порушення Учасником обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало 

виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний 

відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
4.10. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Розіграші Учасників, 

які порушили вказані вище гарантії. 
 

5. Порядок визначення переможця Розіграшу. 

5.1. Конкурс проводиться з «20» жовтня 2018 року (00.00.00 год) по  «26» жовтня 2018 року 
(13.59.59 год.) 

5.2. Переможцями Розіграшу визначаються 3 (три) Учасника Розіграшу, що визначаються за 

допомогою www.random.org 
5.3. Переможці Розіграшу здобувають право на отримання Заохочення Розіграшу.  

5.4. У разі не можливості однозначного визначення Переможців Розіграшу, Організатор 
вирішує дане питання на власний розсуд.  

5.5. Організатор гарантує об’єктивність та неупередженість при визначенні Переможця 

Розіграшу. 
5.6.  У разі настання обставин, визначених п. 7.5.5 даних Правил, Переможець Розіграшу 

позбавляється свого статусу та втрачає здобуте право на отримання Заохочення Розіграшу.  

5.7. Результати проведення Розігращу є остаточними і не підлягають перегляду, за винятком 
випадків виявлення Організатором або Виконавцем після  оголошення таких результатів, 

http://www.random.org/


порушень порядку та правил участі у Розіграші, які будуть допущені у процесі проведення 

Розіграшу Учасником Розіграшу, що здобув право на отримання Заохочення.  
6. Фонд Заохочень Розіграшу: 

6.1. Фонд Заохочень Розіграшу складає: 
1 місце – «Школа монстрів» - великий будинок для ляльок Monster High. 

2 місце – «Ліжечко перевертнів» - двоповерхове ліжечко для ляльок Monster High. 

3 місце – Лялька «Моя Монстро-подружка» - чудова лялька Monster High. 

6.2.Фонд заохочень Розіграшу складається за рахунок партнера “ ТОВ «Той-

ДіКо Україна»”  

6.3. Організатор має право внести зміни/замінити вид, комплектність, 

зовнішній вигляд тощо Заохочення Розіграшу.  

7. Умови отримання Заохочень. 

7.1. Результати Розіграшу, а саме Переможці Розіграшу (персональні дані 

П.І.Б. Переможця Розіграшу із зазначенням Заохочення, що право на 

нього здобуває Переможець Розіграшу) будуть опубліковані на сторінці 

кожного парку в Instagram та на сайті «26» жовтня 2018 року. 

7.2. Переможців Конкурсу, протягом 2 (двох) днів з моменту визнання їх 

такими буде про це повідомлено Організатором Конкурсу шляхом 

надсилання приватного повідомлення у Instagram. У повідомленні буде 

зазначено детальні умови отримання Заохочення Розіграшу, зокрема 

місце, дата, час та можливі додаткові умови його отримання. Моментом 

отримання повідомлення вважається момент відправлення 

повідомлення Переможцю. 

7.3. Для отримання Заохочення Переможець Розіграшу зобов’язаний:  

7.3.1. Не пізніше, ніж «29» жовтня 2018 року зв’язатись з Організатором та 

підтвердити свою згоду та можливість отримати Заохочення Розіграшу.  

7.3.2. Отримання Заохочення Розіграшу допускається лише особі, яка 

отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в 

порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець 

Розіграшу з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, 

такий переможець Розіграшу не має права передати/поступитися своїм 

правом будь-якій третій особі. 

7.3.3. Заохочення Розіграшу не підлягає обміну, в тому числі на грошовий 

еквівалент. Організатор має право замінити Заохочення, яке бере участь 

в Розіграші, на інше подібне. 

7.3.4. Доставка здійснюється за рахунок Переможця.  

7.4. Організатор/Виконавець і пов’язані з Розіграшам особи не несуть 

відповідальності за подальше використання Заохочення Розіграшу 

Переможцем Розіграшу після його одержання та/або за неможливість 

Переможцем Розіграшу скористатись наданим Заохоченням з будь-яких 

причин. З моменту одержання Заохочення Переможцем Розіграшу 

Організатор/Виконавець і пов’язані з Розіграшам особи не відповідають 

за подальшу їхню долю.  

7.5 Переможець Розіграшу автоматично втрачає набуте ним право на 

отримання Заохочення Розіграшу без будь-яких компенсацій у наступних 



випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані 

обставини: 

7.5.1. Якщо Переможець Розіграшу у встановлений даними Правилами 

період не надасть підтвердження можливості отримання належного 

йому Заохочення Розіграшу, з незалежних від Організатора/Виконавця 

причин; 

7.5.2. Якщо Переможець Розіграшу не вчинить дій, передбачених у п. 

7.3.двних Правил у їх сукупності та інших зобов’язань, передбачених 

даними Правилами; 

7.5.3. Якщо Переможець Розіграшу заявив про свою відмову від отримання 

Заохочення Розіграшу будь-яким доступним способом; 

7.5.4. У разі надання недостовірних/некоректних даних для участі у Розіграші 

у порядку. 

7.5.5 У разі не належного виконання умов даних Правил.  

7.6. У разі неможливості вручення Заохочення  Розіграшу Переможцю 

Розіграшу, воно визнається незатребуваним. При цьому таке Заохочення 

Розіграшу не може бути затребуваним Переможцем Розіграшу повторно.  

7.7. У разі виявлення неможливості вручення Заохочення Розіграшу, 

Організатор або Виконавець мають право провести повторний розіграш 

серед учасників Розіграшу.  

8. Інформування учасників Розіграшу: 

8.1. Офіційні правила Розіграшу публікуються на офіційному сайті мережі: 

https://dityacha-planeta.com/  

8.2. Результати Розіграшу будуть опубліковані на сторінках парків в Instagram 

та на мережевій сторінці у Facebook «26» жовтня. 

8.3. Зображення Заохочень можуть відрізнятися від оригіналів.  

9. Інші положення: 

9.1.  У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов 

проведення Розіграшу офіційним визнається тлумачення Організатора, 

яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Розіграшу та не 

підлягає оскарженню. Рішення Організатора/Виконавця з усіх питань, 

пов’язаних із проведенням Розіграшу, вважаються остаточними, такими, 

що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників 

Розіграшу.   

9.2. Учасник Розіграшу своєю участю у даному Розіграші повністю 

погоджується із умовами Розіграшу і повинен їх виконувати.  

9.3. Учасники Розіграшу несуть відповідальність за правильність зазначення 

всієї інформації, що надсилається ними для участі в Розіграші.  

10. Організатор та Виконавець залишає за собою право: 

10.1 На свій розсуд визнати недійсними участь у Розіграші, а також 

заборонити подальшу участь у Розіграші будь-якій особі, яка підробляє 

або отримує вигоду з Участі у Розіграші або діє з порушенням даних 

Правил; 

10.2. Не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками 

Розіграшу , крім випадків передбачених даними Правилами та діючим 

https://dityacha-planeta.com/


законодавством України, а також при виникненні такої необхідності;  

10.3. На свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити 

проведення Розіграшу, змінити дані Правила, якщо за будь-якої причини 

будь-який аспект Розіграшу не може бути реалізований так, як це було 

заплановано, включаючи причини, викликані виходом із ладу технічного 

оснащення додатку Instagram внаслідок дії шкідливих програм, 

неполадками у мережі зв’язку, несанкціонованим втручанням, 

технічними неполадками а бо з будь-якої іншої причини, яка знаходиться 

за межами розумного контролю Організатора та Виконавця та яка 

впливає на виконання, безпеку або належне проведення Розіграшу;   

10.4. Розміщувати рекламні матеріали про Розіграш на сторінках соц.мерех 

та сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах; 

10.5. Проводити інтерв’ю з Переможцем Розіграшу, фото- та відео зйомку 

Заохочення Розіграшу та публікувати отримані матеріали на сайті та на 

будь-яких інших публічних ресурсах. 

10.6. Організатор та Виконавець залишають за собою право перевірити 

документи, які засвідчують вік та особу Учасника.  

10.7. Беручи участь у цьому Розіграші, Учасник надає дозвіл Організатору і 

Виконавцю на використання персональної інформації без його письмової 

згоди. 

10.8. Організатор/Виконавець Розіграшу і пов’язані з Розіграшам особи не 

несуть відповідальності за неможливість 

вручення/надання/використання Заохочення Розіграшу Учасникам 

Розіграшу з будь-яких причин, що не залежать від 

Організатора/Виконавця в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я 

та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником 

були вказані неправильно  та/або нерозбірливо, змінені тощо. При 

цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якого Заохочення.  

10.9. Участю в Розіграші Учасник Розіграшу підтверджує своє ознайомлення 

та повну згоду Учасників з даними Правилами, а також з тим, що їхні 

імена, прізвища, фотографії, можуть бути використані Організатором з 

рекламною метою, у тому числі під час публікації в ЗМІ, без виплати 

будь-якої винагороди. 

10.10. Учасники Розіграшу розуміють та згодні дотримуватись умови, що 

вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно 

участі в Розіграші та отримання Заохочення лише за наявності окремої в 

кожному випадку письмової згоди Організатора; 

10.11. Організатор/Виконавець і пов’язані з Розіграшем особи не вступають в 

будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Розіграшу і 

прав на одержання заохочення Розіграшу. Організатор/Виконавець 

Розіграшу не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у 

будь-яких спорах. 

10.12. Організатор та Виконавець Розіграшу мають право залучати третіх осіб  

для повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними 

Правилами.  



  

 

 

  
 

 
 

  


