
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

«Твори різдвяну дивокаву 2022» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці офіційні правила конкурсу (далі – Правила) визначають порядок 

проведення та умови участі в конкурсі «Твори різдвяну дивокаву 2022» (далі – 

Конкурс). 

1.2. Беручи участь в Конкурсі, кожна особа тим самим засвідчує факт 

повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує 

свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах. 

1.3. Терміни та скорочення: 

- Законний представник – батьки/усиновлювачі/прийомні батьки/ 

батьки-вихователі Учасника;  

- Заохочення – визначена Організатором річ, яку Учасники Конкурсу 

мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов 

Конкурсу; 

- Організатор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (мережа АЗС, що працюють 

під ТМ «WOG» та експлуатуються Організатором);  

- Партнери – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «РІКСОС-ПРИКАРПАТТЯ»» 

та Фізична особа – підприємець Фостенко Ігор Олегович. 

- Спостережна рада – тимчасовий колегіальний орган, який 

складається із публічних осіб з різних сфер діяльності, який визначає фіналістів 

Конкурсу; 

- Учасник – фізична особа віком до 16 років, яка бере участь в 

Конкурсі, згідно з умовами, що встановлює Організатор; 

- Фіналісти – Учасники Конкурсу, роботи яких оберуть представники 

Спостережної ради для участі у фіналі Конкурсу. 

1.4. Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором 

Конкурсу в односторонньому порядку без будь-якого спеціального 

попереднього повідомлення Учасників Конкурс. Усі зміни/доповнення до цих 

Правил вносяться шляхом їх публікації на офіційному сайті Організатора 

http://wog.ua. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. 
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1.5. Учасникам Конкурсу та Законним представникам рекомендується 

перевіряти умови Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження 

участі в Конкурсі після внесення змін або доповнень до Правил означає 

прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями. 

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ 

2.1. Організатором Конкурсу виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ». Код ЄДРПОУ 42663493, 

адреса: вул. Єршова, буд. 1, м. Луцьк,  Луцький р-н, Волинська обл., 43023. 

2.2. Партнерами Конкурсу виступають: 

2.2.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДІАГНОСТИЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ КУРОРТНИЙ 

КОМПЛЕКС «РІКСОС-ПРИКАРПАТТЯ»». Код ЄДРПОУ 34358195, адреса: 

вул. Городище, буд. 8, м. Турскавець, Дрогобицький р-н, Львівська обл., 82200. 

2.2.2. Фізична особа – підприємець Фостенко Ігор Олегович. Код ЄДРПОУ 

3244718155, адреса: вул. Озерна, буд. 85, м. Ірпень, Бучанський р-н, Київська 

обл., 08200. 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Учасниками Конкурсу є фізичні особи віком до 16 років, які 

виконали умови Конкурсу, передбачені цими Правилами. 

3.2. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким на момент 

проведення Конкурсу не виповнилося 16 років, що постійно проживають на 

території України або знаходяться за її межами. 

3.3. Період проведення Конкурсу: з 00:00:01 26.09.2022 до 23:59:59 

16.10.2022, це період, протягом якого можна стати Учасником Конкурсу.  

3.4. Участь в Конкурсі обмежено дієздатних та недієздатних осіб 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

4. УМОВИ УЧАСТІ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА 

ЗАОХОЧЕННЯ КОНКУРСУ 

4.1. У Конкурсі беруть участь особи, які у період з 00:00:01 26.09.2022 до 

23:59:59 16.10.2022 виконають наступні умови: 

4.1.1. Намалювати малюнок на тему «Україна моєї мрії» на листі формату 

не менше А4 (далі – Малюнок). 
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4.1.2. Сфотографувати або зробити скан-копію Малюнку (самостійно або 

за допомогою Законного представника). 

4.1.3. Завантажити Малюнок (самостійно або за допомогою Законного 

представника) на веб-сторінку https://dyvokava.wog.ua/ або до Instagram з 

хештегом #різдвянадивокава2022. Малюнки з Instagram будуть автоматично 

завантажуватися на веб-сторінку https://dyvokava.wog.ua/. Всі Малюнки 

проходять модерацію адміністратором сайту, тому можуть буди опубліковані не 

одразу після їх завантаження. 

4.1.4. При завантаженні Малюнку на веб-сторінку зазначити ім’я та вік 

Учасника, місто його постійного проживання в Україні, контактний номер 

телефону Законного представника. При завантаженні малюнку в Instagram окрім 

хештегу #різдвянадивокава2022 у допису зазначається ім’я та вік автора 

малюнку, а також місто його постійного проживання в Україні. 

4.2. У Конкурсі може брати участь лише один Малюнок одного 

Учасника.  

4.3. До 23:59:59 16.10.2022 буде сформована Спостережна рада 

конкурсу, яка визначить фіналістів конкурсу. 

4.4. У період з 00:00:01 17.10.2022 до 23:59:59 19.10.2022 кожен 

представник Спостережної ради обере 3 Малюнки, які будуть приймати участь у 

фіналі Конкурсу за наступними критеріями: 

− художність, старанність, креативність; 

− відповідність малюнку темі Конкурсу. 

4.5. Малюнок може бути обраний тільки одним представником 

Спостережної ради. 

4.6. В період з 00:00:01 20.10.2022 до 23:59:59 22.10.2022 на веб-сторінці 

https://dyvokava.wog.ua/ будуть розташовані Малюнків Фіналістів Конкурсу та  

проведене відкрите голосування за них.  

4.7. Обмеження на голосування: не більше 10 голосів за один малюнок з 

однієї IP-адреси. Кількість Малюнків за які можна проголосувати не обмежена.  

4.8. В період з 00:00:01 20.10.2022 до 23:59:59 22.10.2022 Фіналісти 

Конкурсу (самостійно або за допомогою Законного представника) повинні 

зробити скан-копію Малюнку (у форматі не менше А4 у вигляді файлу формату 

jpg з роздільною здатністю 300 dpi) та надіслати на електронну адресу 

dyvokava@wog.ua.  

4.9. Не пізніше 10:00:00 21.10.2022 Фіналісти Конкурсу (самостійно або 

за допомогою Законного представника) повинні надіслати оригінали Малюнку 

кур’єрською службою Нова пошта (за рахунок одержувача) за адресою: ТОВ 

https://dyvokava.wog.ua/
https://dyvokava.wog.ua/
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«ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», м. Київ, вул. Спортивна, 1-А, БЦ Gulliver, вежа Б, 

10 поверх, з позначкою «Конкурс «Твори різдвяну дивокаву»». Отримувач: 

Мойсеєнко Оксана, тел. (093) 311 4549. 

4.10. Переможцями конкурсу вважаються три Учасники Конкурсу, 

Малюнки яких наберуть найбільшу кількість голосів у відкритому голосуванні. 

4.11. Переможців Конкурсу буде оголошено 24.10.2022 на сайті 

Організатора в розділі «Новини», а також на офіційних сторінках Організатора у 

Facebook та Instagram. 

4.12. Переможці конкурсу отримують наступні Заохочення: 

4.12.1. Розміщення Малюнку на святкових горнятках WOG CAFE. 

4.12.2. Заохочення від Партнера Конкурсу ТОВ «ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС «РІКСОС-

ПРИКАРПАТТЯ»»: сертифікат на сімейний вікенд в діагностичному лікувально-

реабілітаційному курортному комплексі «Rixos-Prykarpattya» (2 доби, 2 

дорослих + 1 дитина, тариф «Повний пансіон», номер категорії Corner, без 

лікування). Використати сертифікат можливо в період з 01.02.2023 до 30.04.2023 

або з 01.09.2023 до 30.11.2023  (окрім періодів заборони на роботу закладу від 

місцевих або державних органів) при умові наявності вільних місць. 

Кількість Заохочень – 3 од. 

4.13. Фіналісти Конкурсу отримають Заохочення від Партнера Конкурсу 

ФОП Фостенко Ігор Олегович (український сімейний бренд EnjoyTheWood). 

Кількість Заохочень визначається кількістю Фіналістів. 

4.14. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.12.2 цих Правил 

Переможець (самостійно або за допомогою Законного представника) повинен 

надіслати до 30.11.2022 на електронну адресу dyvokava@wog.ua інформацію: 

- копію свідоцтва про народження Учасника Конкурсу; 

- копію паспорту громадянина України Законного представника (1, 2, 3, 

4, сторінка з реєстрацією), або копію ID картки (з обох сторін) з довідкою про 

реєстрацію; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника 

податку Законного представника (або документ, у якому проставлено відмітку 

про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків); 

- перелік осіб (ПІБ) 2 дорослих та дитини, які відвідають сімейний 

вікенд; 

- бажані дати сімейного вікенду (2 доби) у період зазначений в п. 4.12.2 

цих Правил. 

mailto:dyvokava@wog.ua
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4.15. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які 

інші види матеріальної компенсації не допускається. 

4.16. Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого 

використання Заохочень зазначених в цьому розділі Правил Учасниками після їх 

одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями 

з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. 

4.17. Учаснику може бути відмовлено в участі у Конкурсі, за умови, якщо: 

− Малюнок Учасника поданий пізніше строку проведення Конкурсу, 

визначеного цими Правилами; 

− порушено умови участі у Конкурсі; 

− встановлено факти порушення авторських прав на Малюнок; 

− порушена процедура голосування. 

4.18.  Учаснику може буди відмовлено в визнані його переможцем 

Конкурсу за умови, якщо: 

− Учасник або його Законний представник не виконав умову пп. 4.8, 

4.9, 4.14; 

− виявлені спроби втручання в процес голосування. 

5. ІНФОРМАЦІЯ/ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ/ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ 

ПРАВА 

5.1. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник та його Законний 

представник тим самим підтверджує, надає та висловлює: 

5.1.1. Свою згоду Організатору Конкурсу на обробку своїх персональних 

даних, наданих у межах проведення Конкурсу згідно з цими Правилами, 

включаючи такі дії як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, 

адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, 

реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі 

з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації 

вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. 

Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, власником якої є 

Організатор Конкурсу відповідно. 

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором інформації, 

наданої у межах участі у Конкурсі з маркетинговою та/чи рекламною метою, 

зокрема, на використання імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших 

матеріалів шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової 
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інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі 

Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, 

на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником та/або Законним 

представником для отримання Заохочення Конкурсу, без будь-яких обмежень за 

територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним 

чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник та/або його Законний 

представник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-

повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, 

попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. 

5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних та/або його 

Законного представника Організатором у будь-який спосіб, що не суперечить 

законодавству України, в тому числі на передачу третім особам задіяним у 

організації та проведенні Конкурсу. 

5.2. Усі Малюнки, відео- та фотоматеріали, зроблені за участі Учасників 

Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу або у зв’язку із проведенням 

Конкурсу належать Організатору. Організатор вправі використовувати вказані 

матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та 

відповідають чинному законодавству України. 

5.3. Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого 

використання інформації, отриманої від Учасника Конкурсу та/або його 

Законного представника, він буде дотримуватися всіх положень чинного 

законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати 

всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, 

хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним 

законодавством України. 

6. ОБМЕЖЕННЯ 

6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з 

боку Організатора обставини, що унеможливлюють виконання ними своїх 

зобов’язань. 

6.2. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого 

використання наданих Заохочень після їх одержання або за нездатність 

Учасників скористатись ними не з вини Організатора. 
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6.3. Усі результати Конкурсу та відповідні рішення Організатора є 

остаточними і такими, що не підлягають оскарженню. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до 

договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише 

шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю 

в Конкурсі всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються 

їх виконувати. 

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному 

обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє 

його права на отримання Заохочення. При цьому такий Учасник не має права на 

одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат 

Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені ним під час 

участі в Конкурсі. 

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 

тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих 

цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. 

Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.5. Усі результати Конкурсу остаточні й оскарженню не підлягають. 

7.6. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки стосовно 

визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на отримання Заохочення та не бере 

на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.7. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю або 

іншою, заснованою на ризику грою, і не має мети отримання прибутку. 

7.8. Інформацію про умови Конкурсу можна отримати на сайті 

https://wog.ua/. 

 

https://wog.ua/

