УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ДО 30-РІЧЧЯ “ШУВАРУ”
«Даруємо iPhone 12»

Організатор Акції
1.1. Організатором Акції виступає ТзОВ “ Ринок сільськогосподарської
продукції “Шувар”. Місце знаходження: м. Львів, вул. Хуторівка, 4-б (надалі за
текстом – «Організатор»).
Місце проведення і тривалість Акції
2.1. Акція проводиться на території гуртового ринку, розташованого за
адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 4-б . Проведення Акції розпочинається 01
січня 2021 року і закінчується 30 липня 2021 року . Розіграш призу відбудеться не
пізніше 10 серпня 2021 року та буде присвячений святкуванню 30-річчя
“Шувару”.
Вимоги щодо учасників Акції
3.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України , роздрібні покупці,
яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років;
3.2. Які здійснили купівлю продуктів, про які йдеться в п. 4.1.;
3.3. Які ознайомилися з Умовами Акції, розуміють та приймають її положення;
3.4. Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь у ній власники
та працівники Організатора, представники та співробітники орендарів
приміщень гуртового ринку, 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;
Продукція , придбання якої дає право на участь в Акції
4.1. В Акції може взяти участь будь-яка особа, яка відповідає вимогам ст. 3 та
Придбала мінімум по одній позиції товару з трьох різних напрямків, що
представлені на оптовому ринку «Шувар»:
 Овочі та фрукти;
 Риба та морепродукти;
 М’ясо та вироби з м’яса;
 Молочні продукти;
 Квіти та саджанці;
 Бакалія та солодощі.

Порядок участі в Акції
5.1. Особі, яка має намір взяти участь в Акції, необхідно придбати мінімум
по одній позиції продукції на трьох різних напрямках, що
представлені на оптовому ринку «Шувар».
5.2. Зробити фото з покупкою на фоні або на території оптового ринку «Шувар»
магазину, де було придбано продукцію;
5.3 Розмістити фото з хештегом #закупинашуварі на своїй сторінці у фейсбук.
Кількість фото одного учасника не обмежена . Більше фото — більше
шансів виграти.
Приз Акції
6.1. iPhone 12 у кількості 1 шт.
6.2. Для отримання подарунку переможцю потрібно мати з собою паспорт.
Визначення порядку виявлення переможця і вручення Призу.
7.1. Розіграш призу відбудеться в прямому ефірі на офіційній сторінці РСП
«Шувар» у соціальній мережі Facebook. Шляхом жеребкування за допомогою
електронного сервісу Random.org або в іншому форматі.
7.2. Учасник Акції, який був визначений Переможцем, для отримання
подарунку забов’язаний мати паспорт. У разі не виконання умов організатор
має право виключити Учасника Акції з розіграшу та позбавити його
виграного Призу. У такому випадку розіграш проводиться повторно.
7.3. Заміна Призу на грошовий еквівалент не допускається.
7.4. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення
Переможця Акції.
7.5. Організатор не вступає в суперечки між Учасниками Акції щодо визначення
Переможця.
7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції надає свою згоду Організатору на
обробку своїх персональних даних. Всі персональні дані Учасників Акції
будуть зберігатися в офісі Організатора за адресою вказаною у п. 2.1.
7.7. Організатор зберігає за собою право в будь-який час перевіряти
інформацію та документи Учасника Акції та дискваліфікувати будь-якого
Учасника Акції, який порушив Умови Акції, або який сфальсифікував чи подав
недостовірні відомості про себе.

7.8. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на
кіноплівку свого зображення та/або голосу під час будь-якого етапу 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 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.
7.9. 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.
7.10. У разі виникнення будь-яких спірних питань, остаточне рішення
приймається Організатором. Рішення Організатора щодо всіх питань,
пов’язаних із проведенням Акції, є остаточним.
7.11. Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом
всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і
доповнень буде здійснено шляхом розміщення на веб-сайті: shuvar.com

