ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВА
РОДИНА»
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 130/8, код ЄДРПОУ 34078368
тел. (0342)581633, e-mail: office@zr.if.ua

НАКАЗ № 30/12/2021-М
«30» грудня 2021 р.
Про акцію «Збери свою команду супергероїв!»
З метою збільшення обсягів продажу товарів під знаком «Dr. Bauer», а саме серії
«Льодяники для супергероїв»
наказую:
1.
Провести з 01 січня по 28 лютого 2022 року у мережі аптек «Здорова
родина» акцію «Збери свою команду супергероїв!» (далі – «Акція»).
2.
Умови Акції поширюються на всі аптеки приватного підприємства
«Фармацевтична компанія «Здорова родина» (далі – «аптеки, що беруть участь у
Рекламній акції»).
3.
Затвердити «Положення про умови участі у Акції «Збери свою команду
супергероїв!» визначеного у Додатку №1 до даного наказу.
4.
Затвердити Перелік аптечних закладів, які беруть участі у Акції «Збери
свою команду супергероїв!» визначених у Додатку № 2 до даного наказу.
5.
Відповідальним за організацію та проведення Акції призначити маркетолога
Звір Анну Олегівну.
6.
Завідувачам аптек, що беруть участь у Акції:
–
забезпечити інформування покупців про проведення Акції шляхом
відповідних інформаційних повідомлень на фасадах, вітринах аптеки та кутку споживача,
інших дозволених місцях, забезпечити можливість споживачів отримати інформацію про
умови акції;
–
забезпечити наявність у Кутку споживача затверджене Положення про
умови участі у Акції «Збери свою команду супергероїв!».
7.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

Михайлюк М. Я.

Додаток №1
До наказу 30/12/2021-М
про Акцію «Збери свою
команду супергероїв!»

ПОЛОЖЕННЯ
про умови участі у Акції «Збери свою команду супергероїв!»
1.
Це Положення визначає порядок проведення акції «Збери свою команду
супергероїв!» ( далі – Акція) у мережі аптек ПП «Фармацевтична компанія «Здорова
родина».
2.
Дана Акція проводиться з метою збільшення обсягів продажу товарів під
знаком «Dr. Bauer», а саме серії «Льодяники для супергероїв»
3.
Період проведення рекламної акції з 01 січня по 28 лютого 2022 р.
4.
Акція проводиться у мережі аптек ПП «Фармацевтична компанія «Здорова
родина».
5.
Учасники Акції – в Акції можуть брати участь будь-які фізичні особи, що
досягли 18 років, проживають на території України, та здійснили купівлю акційних
позицій.
6.
Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Розіграші:
представники Замовника/ Організатора/Виконавця Розіграшу, особи і будьякі суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та / або проведення Розіграшу, а
також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат /сестра, діти, батьки);
обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;
особи, що на день початку Розіграшу не досягли 18 років, та / або не є
громадянами України, та / або постійно не проживають на території України;
особи, які не виконали умови участі в Розіграші, порушили ці Правила.
7.
Організатором Акції виступає ПП «ФК «Здорова родина» ( далі –
Організатор).
8.
Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду
Учасника з Правилами та умовами проведення Акції.
9.
Для участі в Акції необхідно :
придбати 5 одиниць «Льодяників для супергероїв» одним чеком, сфотографувати
його та надіслати фото в офіційну Facebook-спільноту мережі аптек «Здорова Родина»
@zdorovarodynacompany за посиланням: https://www.facebook.com/zdorovarodynacompany
підписатись
на
офіційну
сторінку
Організатора
у
Facebook
https://www.facebook.com/zdorovarodynacompany.
Виконавши дані умови особа автоматично стає Учасником Акційних розіграшів
гарантованих подарунків.
10.
В повідомленні обов’язково необхідно вказати свої прізвище, ім’я,
контактний номер телефону та номер поштового відділення служби доставки «Нової
Пошти» чи «Укрпошти», на яке Учасник бажає отримати подарунки у разі перемоги в
розіграші.
11.
Кількість чеків, які може надіслати один Учасник – необмежена. Номер кожного
чеку, в якому є 5 акційних позицій, є окремим кодом в участі в акційному розіграші.
12.
Якщо Учасник надіслав фото чеку в якому є менше 5 акційних позицій, або ж чек є
пошкодженим, забрудненим на стільки, що це унеможливлює або суттєво ускладнює
ідентифікацію кількості акційних позицій, відправник такого фото не може стати
Учасником Акції.

13.
Якщо одна особа надіслала декілька чеків, в яких є менше 5 акційних позицій, вони
не сумуватимуться між собою, відповідно відправник фото не ставатиме Учасником Акції.
Визначення Переможців Акції здійснюється за допомогою сервісу
https://www.random.org/ шляхом випадкового комп'ютерного підбору серед Учасників
Акції, які виконали всі умови Акції.
14.
Розіграшів шляхом випадкового комп'ютерного підбору проводитиметься 4 17.01, 31.01, 14.02, 28.02.2022.
15.
Кожного розіграшу визначається 3 переможця. Загальна кількість
переможців – 12.
16.
17.01, 31.01, 14.02 – кожен переможець отримає набір з брендованими ланч
боксом, термочашкою та шопером.
17.
28.02 – кожен переможець отримає смарт-годинник та набір з брендованими
ланч боксом, термочашкою та шопером.
18.
Кількість Призів обмежена кількістю, зазначеною в цих Правилах.
19.
Технічні характеристики, моделі, марки, фасони, дизайн, кольори Призів
Акцій визначаються Організаторами. Відповідальність за якість та комплектність Призів
несе їх виробник.
20.
Призи не можуть бути обміняні на грошовий еквівалент, обміну на інші
блага та поверненню не підлягають.
21.
Організатори Акції не несуть ніякої відповідальності за подальше
використання призів переможцями після їх одержання, за неможливість переможцями
скористатись наданими призами з будь-яких причин.
22.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил Акції, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України. При цьому
рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
23.
Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення
Акції, призупиняти, зупиняти проведення Акції.
24.
Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що
ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його
добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій
розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не
суперечить законодавству України.
25.
Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором Акції (їх
уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора
збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції
отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту
таких даних від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, такі
в майбутньому, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
26.
При виникненні ситуації, в результаті котрої можлива неоднозначна
трактовка даних Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що
не урегульовані даними Правилами, рішення приймає Організатор.
27.
У разі нерентабельності проведення акції, або зменшення попиту на неї,
термін дії може бути зменшено на розсуд Організатора.

