ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Проведення рекламної акції – «Lay’s. Кінодвiж!»
(надалі – Офіційні Правила)
1. Загальні умови
1.1. Організатором рекламної акції з умовною назвою «Lay’s. Кінодвiж!» (надалі –
«Акція»/«Рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора»
(місцезнаходження: 57262, Україна, Миколаївська обл., Вітовський р-н, с. Миколаївське; код
ЄДРПОУ 22430008), (надалі – «Організатор»).
1.2. Виконавцем Рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сохо Лаб»
(Місцезнаходження: 02105, м. Київ, Дніпровський район, проспект Миру, буд. 4, пр. 3 код
ЄДРПОУ 40255572), (надалі – «Виконавець»).
1.3. Акція проводиться у відповідності з умовами даних Офіційних Правил. Організатор /
Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення та/або невірне розуміння
Учасником даних Офіційних Правил.
1.4. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до ТМ «Lay’s» та
рекламування товарів, які випускаються під ТМ «Lay’s», просування та продаж яких на
території України здійснює Організатор Акції.
1.5. Акція проводиться у мережі Інтернет на Веб-сайті за адресою: www.movie.lays.ua (надалі
– «Сайт»), на всій території України, за виключенням тимчасово окупованої території, АР
Крим та зони проведення АТО (далі — «Територія проведення Акції»)
1.6. Акція проводиться у строк з 00 годин 01 хвилини «06» листопада 2017 року до 17 годин
30 хвилин «04» грудня 2017 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», або
«тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
1.7. Визначення Переможців Акції здійснюється в порядку, передбаченому розділом 5 та
іншими положеннями цих Офіційних Правил
1.8. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не
формується з внесків Учасників Акції.
1.8. Умови Акції можуть бути змінені у порядку, встановленому цими Офіційними Правилами
та чинним законодавством України.
1.9. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних Правил Акції
в мережі Інтернет на веб-сайті www.sorryhoney.pepsi.ua
2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, яким на момент
проведення Акції (п. 1.6. Правил) виповнилося 18 років, які постійно проживають на
території України, є користувачами Соціальної мережі «Facebook» (далі – «Соціальна
мережа»), та які виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних
Правилах (далі – «Учасник Акції»).
2.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від
виконання ними умов цих Офіційних Правил:
2.2.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-які інші особи, які беруть
участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
2.2.2. обмежено дієздатні та недієздатні особи*;
*Поняття «обмежено дієздатні особи» охоплює осіб, цивільна дієздатність яких була
обмежена в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
Обмеження дієздатності може бути встановлено якщо особа страждає на психічний
розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або)
керувати ними, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними
речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших
осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне
становище. Поняття «недієздатні особи» охоплює осіб визнаних недієздатним в
судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Особа може
бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого
психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати
ними.
2.2.3. особи, що не є громадянами України;
2.2.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;
2.2.5. неповнолітні особи.
2.2.6.
особи,
що
не
є
користувачами
Соціальної
мережі
(не
зареєстровані/авторизовані в Соціальній мережі, що вказана у п. 2.1. цих Офіційних
Правил).
2.3. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або
дієздатність Учасників Акції.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
− дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
− дотримуватися правил користування Сайтом
− дотримуватися правил користування Соціальною мережею;
− вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
− свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
− не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення
та повної згоди з цими Офіційними Правилами. З моменту прийняття умов даних Офіційних
Правил, вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Офіційних
Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним
Учасником Акції.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка
добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може
оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому
інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а
також з іншими цілями, визначеними даними Офіційними Правилами. Приймаючи умови
даних Офіційних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку
персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими
Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Офіційними
Правилами.
2.7. Для участі в Акції на сторінці Учасника Акції у Соціальній мережі, що використовувалась
для авторизації на Сайті, мають бути відповідні налаштування, що дозволяють
Організатору/Виконавцю Акції писати Учаснику Акції приватні повідомлення з урахуванням
п. 5.4. Офіційних правил.
2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, відмовився від надання
згоди на обробку персональних даних, не виконує/неналежно виконує умови цих
Офіційних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
2.9. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі
щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання
належного йому Заохочення Акції.
2.10. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Офіційних
Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник
Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
2.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які
порушили вказані в цих Правилах гарантії та/або зобов'язання.
3. Умови участі в Акції.
3.1. Для участі в Акції Учаснику (надалі – “Учасник”) необхідно:
3.1.1. Відвідати сайт www.movie.lays.ua та ознайомитися з Офіційними Правилами Акції;
3.1.2. Авторизуватися на Сайті за допомогою особистого он-лайн-профілю в
Соціальній мережі. Авторизація Учасника Акції здійснюється шляхом вибору значка
відповідної Соціальної мережі («facebook.com») на Сайті Акції;
3.1.2.1. Для авторизованих Учасників Акції на Сайті Акції автоматично
створюється окремий кабінет
3.1.3. Створити відео-запрошення для друзів на кіно-вечірку:
3.1.3.1. Ввести місце вечірки або вказати ім’я людини, яка запрошує на вечірку.
Крім ім’я Учасник також може вказати свій нікнейм або прізвисько, відомі його
друзям;
3.1.3.2. Вказати дату вечірки;
3.1.3.3. Натиснути відповідну кнопку і дочекатись, коли відео-запрошення буде
створено;
3.1.3.4. У разі, якщо Авторизовані Учасники не дочекались, поки відеозапрошення створиться і передчасно вийшли з Сайту, Виконавець зв’яжеться
з Учасниками за домопогою сервісу обміну повідомлення Соціальної мережі
(«facebook.com»)
3.1.3.5. У разі, якщо Учасник почав створювати відео-запрошення, не
авторизувавшись на Сайті, і передчасно вийшов, не дочекавшись, поки відеозапрошення створиться, відео не збережеться і Виконавець не зможе
зв’язатися з Учасником додатково. Для того щоб взяти участь у “Акції”,
користувачу необхідно здійснити всі кроки, перелічені в п.3.1.2 – 3.1.5
3.1.5. Надіслати відеозапрошення чотирьом друзям:
3.1.5.1. Скопіювати лінк зі створеним відео та відправити його друзям за
допомогою сервісів обміну повідомленнями, що запропоновані на Сайті (Viber,
Facebook, WhatsApp, Telegram) або у інший зручний спосіб, не виходячи за
рамки онлайн-комунікації

3.1.6. Чотири друга, які отримають посилання на відео і натиснуть на нього,
потраплять до кабінету Учасника на Сайті.
3.1.6.1. Кожен друг може прйняти відео-запрошення і приєднатися до компанії,
натиснувши відповідну кнопку;
3.1.6.2. Кожен друг має можливість створити власне відео-запрошення і
запросити інших друзів, які не беруть участь в Акції, натиснувши на відповідну
кнопку.
3.1.6.3. Якщо друзі, які отримали відео-запрошення, не натиснули на нього та
не приєдналися до компанії, Учасник може відправити відео-запрошення
іншим людям, поки всі чотири друга в кабінеті Учасника на Сайті не
приєднаються до компанії
3.1.6.4.Для того, щоб приєднатися до компанії, друзі, які отримали відеозапрошення, повинні бути користувачами Соціальної мережі («facebook.com»).
3.1.7. Кожен Учасник має можливість створити тільки одне відео-запрошення.
3.1.8. Учасник, чотири друга якого прийняли відео-запрошення на кіно-вечірку на
Сайті у спосіб, вказаний у п.3.1.6., здобуває право на отримання Головного
заохочення Акції, що зазначене в п.4.1.1.
3.1.9. Учасник, чотири друга якого прийняли відео-запрошення на кіно-вечірку на
Сайті у спосіб вказаний у п.3.1.6, і які за результатами сформованому random.org
списку, опиняються під порядковими номерами з 1(першого) по 10(десятий) включно,
здобувають право на отримання додаткового заохочення, що зазначено в пункті 4.1.2.
3.1.10. Всі відео-запрошення будуть проходити додаткову модерацію Виконавцем і
можуть бути видалені, якщо інформація, надана Учасником буде містити табуйовану
лексику.
3.1.10.1. У разі видалення відео-запрошення, кабінет Учасника також
блокується;
3.1.10.2. Для участі у акції необхідо знову виконати умови, вказані в п. 3.1
4 Фонд заохочень Акції
4.1. Фонд Заохочень Акції складається з:
4.1.1. Головним заохоченням акціїї є один пакет OLL.TV “Відеотека”+ “МегаХіт”
http://oll.tv/pack/4727. Загальна кількість пакетів OLL.TV “Відеотека”+ “МегаХіт” на
весь період акції складає 7 000 (сім тисяч);
4.1.1.1. Пакети надаються Переможцям у вигляді промо-кодів у спосіб,
зазначений цими Правилами;
4.1.1.2. Строк дії пакету з моменту підключення – 14 днів;
4.1.2. Додатковим заохоченням акції є подарунковий набір. До складу одного набору
входять: 10 пачок чіпсів Lay’s (вагою по 71 грам кожна) та брендована тарілка
об’ємом 0,5 кг.; Загальна кількість подарункових наборів на період проведення акції
складає 280 (двісті вісімдесят) шт.
4.1.2.1. Подарунковий набір надсилається Переможцю послугами Нової пошти
на адресу, яку надає Переможець Акції Виконавцю за його запитом;
4.1.2.2. У випадку, коли Переможець відмовляється надавати адресу та
контактну інформацію для відправки заохочення послугами Нової пошти,
Переможець і Виконевець можуть узгодити інший прийнятний для Виконавця
спосіб отримання заохочення Переможцем;
4.2. Право на отримання Заохочень Акції Учасники набувають, згідно з умовами розділу 5
цих Правил.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.5. Загальний Фонд заохочень Акції є обмеженим та складає визначену в п. 4.1. цих Правил
кількість.
4.6. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції обмежується кількістю та вартістю
Заохочень, передбачених цими Офіційними Правилами. Особою, відповідальною за
придбання та відправку Заохочень Переможцям, є Виконавець.
4.7. Організатор залишає за собою право збільшити Фонд заохочень Акції, або включити до
нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними Правилами. Якщо такі зміни
будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 6
цих Офіційних Правил.
4.8. Організатор/Виконавець не несе ніякої відповідальності відносно подальшого
використання
Заохочень Учасниками Акції після їх отримання, за неможливість Учасниками Акції
скористатись
отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання
таких
Заохочень.

4.9. Заохочення Акції, які залишилися незатребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції
не виконали умови цих Офіційних Правил, використовуються Організатором на його
власний розсуд.
5. Визначення Переможців Акції
5.1. Переможцем може бути визнана лише та особа, яка виконала всі умови Акції, вказані у
цих Офіційних Правилах.
5.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Виконавцем Акції наступним чином:
5.2.1. Визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Головних заохочень
акції, передбачених п. 4.1.1. цих Правил, здійснюється серед Учасників, які зібрали
чотирьох друзів на Сайті та виконали всі умови участі, передбачені в п. 3.1. цих
Правил,;
5.2.1.1. Визначення переможців Акції та розіграшу Головних заохочень Акції
проходить з 6 листопада по 4 грудня 2017 року в період дії Акції;
5.2.1.2. Визначення переможців відбувається в режимі онлайн, відразу, як
тільки виконані умови, передбачені в п. 3.1. цих Правил;
5.2.1.3. Виконавець Акції зв’язується з переможцем за допомогою сервісу
обміну повідомлення Соціальної мережі (“facebook.com”) впродовж 72 годин,
для того, щоб надіслати Головне заохочення Акції;
5.2.1.4. Виконавець надсилає Головне заохочення акції, що вказано в п. 4.1.1.
цих Правил тільки тим переможцям, які відповіли на повідомлення Виконавця
у сервісі обміну повідомленнями Соціальної мережі (“facebook.com”).
5.2.2. Визначення Переможців, що здобудуть право на отримання Додаткових
заохочень, передбачених п. 4.1.2. цих Правил здійснюється за допомогою програми
вибору випадкових чисел, що знаходиться за посиланням https://www.random.org/,
серед Переможців, що здобули право на отримання Головного заохочення акції;
5.2.2.1. Визнаення переможців Акції та розіграшу Головних заохочень Акції
проходить з 6 листопада по 4 грудня 2017 рокув період дії Акції;
5.2.2.2. Розіграш Додаткових заохочень проводиться кожен день, о 17:30 за
Київським часом;
5.2.2.3. За результатами https://www.random.org/ кожен день обирається 10
Переможців. За весь період Акції обирається 280 (двісті вісімдесят)
Переможців;
5.2.2.4. Перелік Переможців, що здобули право на отримання Додаткових
заохочень, публікується на Сайті, у розділі “Переможці”, протягом 1 години (60
хвилин) з моменту визначення Переможців;
5.2.2.5. Виконавець Акції зв’язується з переможцем, що здобув право на
отримання Додаткового заохочення, за допомогою сервісу обміну
повідомлення Соціальної мережі (“facebook.com”) для того, щоб дізнатися у
Переможця адресу, на яку необхідно відправити заохочення Переможцю;
5.3. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за неможливість отримання
Переможцем повідомлення в зв'язку із налаштуванням власної сторінки в Соціальних
мережах.
5.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, якщо Переможець вказав
невірну адресу та контактну інформацію для відправлення заохочення.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції.
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення
офіційних Правил Акції на Сайті.
6.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором рекламної
Акції протягом усього терміну проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення Правил
та умов рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором рекламної
Акції та оприлюднення в тому ж порядку, що і ці Офіційні Правила. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції,
не залежно від дати реєстрації в Акції, чи дати визначення Учасників переможцями, якщо
інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил та
умов.
7. Інші умови
7.1. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові
переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями, окрім випадків, передбачених
цими Офіційними Правилами. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні
суперечок щодо визначення Переможців Акції та розподілом Фонду Заохочень Акції між
Переможцями Акції. Організатор/Виконавець Акції, а також їх уповноважені особи не
несуть відповідальність за будь-які суперечки щодо Заохочень Акції.

7.2. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право перевірити документи, які
засвідчують вік та особу Учасника Акції.
7.3. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за невиконання / неналежне
виконання своїх зобов’язань у випадку виникнення форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в
законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Виконавця Акції обставини:
- не ознайомлення Учасником з даними Офіційними Правилами Акції;
- не ознайомлення Учасником з Фондом Заохочень Акції та умовами їх отримання;
невиконання,
неналежне
виконання,
несвоєчасне
виконання
Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Офіційних Правилах;
- неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем, що сталося не з вини
Організатора/Виконавця, в тому числі, у зв’язку з затримками у наданні послуг
Інтернет провайдерів;
- неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;
7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
7.4.1. Організатор/Виконавець має право змінити Офіційні Правила Акції;
7.4.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на
здійснення
Організатором/Виконавцем
Акції
(його
уповноваженими
представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатором/Виконавцем
збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції
отриманих від Учасника/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних
заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на
безкоштовне
використання
наданої
ним
інформації
про
себе
Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою,
що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення,
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч.,
але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах
масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ
без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем
Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у
розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України “Про
захист персональних даних”. Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть
оброблятися
з
метою
вільного
поширення
і
використання
Організатором/Виконавцем Акції доки не мине потреба. Беручи участь в Акції,
Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись даних
Офіційних Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та
безумовну згоду Учасника/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та
подальше використання Організатором/Виконавцем згідно даних Офіційних Правил.
7.5. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати
Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість
виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати
жодних пільг та компенсацій.
7.6. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Офіційних
Правил та/або питань, не врегульованих цими Офіційними Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог чинного законодавства
України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не
підлягає.
7.7. Організатор/Виконавець має право залучати третіх осіб для повного або часткового
виконання цих Офіційних Правил.
7.8. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд може визнати недійсними всі або деякі
заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у даній Акції будь-якій
особі, яку Організатор/Виконавець підозрює у підробленні або отриманні вигоди з підробки
або нечесній поведінці щодо процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж у порушенні
цих Офіційних Правил, або у поводженні деструктивним чином або у здійсненні дій з
наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка
може бути пов'язана із даною Акцією.
7.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами,
неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією,
технічними
неполадками
або
будь-якою
іншою
причиною,
неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у
виконання,
безпеку,
чесність,
цілісність
або
належне
проведення
Акції,
Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово призупинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.10. Ці Офіційні Правила є єдиними Офіційними Правилами участі в Акції.
7.11. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та
повністю погоджується з цими Офіційними Правилами Акції.
7.12. Якщо будь-яке положення цих Офіційних Правил Акції буде визнане недійсним чи
таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Офіційні правила залишаються
чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії
цих
Офіційних
Правил,
рішення
щодо
Офіційних
Правил
приймається
Організатором/Виконавцем.
7.13. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а
саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що
ознайомлений і повністю згоден з цими Офіційними Правилами, буде їх дотримуватися та
зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та
зберігання його Персональних даних.

