ПРАВИЛА
проведення Конкурсу «Перші миті нового життя»
1. Загальні положення.
1.1. Організатором та виконавцем Конкурсу «Перші миті нового життя» (далі – Конкурс) є ТОВ «ІСІДАIVF». Юридична адреса: м. Київ, бул. І. Лепсе, 65; Телефон: (044) 455 88 11
1.2. Інформаційним партнером Конкурсу є ПрАТ «Телеканал «Інтер»
1.3. Конкурс проводиться на території України з 00:00:00 год. 10.11.14 по 23:59:59 год. 10.12.14 року
включно за Київським часом.
1.4. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 11 грудня 2014 року після визначення Переможця
відповідно до цих Правил.
1.5. За результатами Конкурсу 3 (троє) Переможців отримають подарункові сертифікати на 3-річну
програму профілактики жіночого здоров’я Медичного центру «Ісіда» (2 пакети «Впевненість» на рік
впродовж 3 років, з вмістом програми ви можете ознайомитись на сайті МЦ «Ісіда» в розділі «Комплексні
програми» за посиланням - http://isida.ua/product/programma-uverennost/).
1.6. Інформація про конкурс, умови проведення та участі, а також адреса для відправки листів учасниками
розміщується на веб-сайтах ranok.inter.ua та/або facebook.com/ranok.inter та/або www.isida.ua.
2. Вимоги до Учасників Конкурсу.
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються громадяни України жіночої статі віком від 20 до 45
включно на момент початку Конкурсу, що мають дитину;
2.2. До участі у Конкурсі не допускаються:
- працівники Організатора Конкурсу та Інформаційного партнера Конкурсу;
- близькі родичі працівників Організатора Конкурсу та Інформаційного партнера Конкурсу;
- особи, що не відповідають вимогам, встановленим у п.2.1 цих Правил.
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3. Для отримання Подарунку Переможцю Конкурсу необхідно:
3.1. Надати Організатору копії свого Паспорта громадянина України та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
3.2. Надати Організатору Свідоцтво про народження дитини;
3.3. Надати Організатору письмову згоду на обробку своїх персональних даних.
4. Умови участі в Конкурсі.
4.1. Для того, щоб стати Учасником Конкурсу, необхідно протягом строку, вказано у п.1.3 цих Правил,
виконати всі перераховані нижче умови:
А) ознайомитись з цими правилами участі у Конкурсі можна на сайті www.isida.ua;
Б) Надіслати фото разом з новонародженою дитиною віком до місяця на електронну адресу
photo@isida.ua, вказавши при цьому своє ім’я, прізвище, по-батькові, вік, місце постійного проживання,
номер мобільного телефону; на фотографії можуть бути мати, батько дитини, близькі родичі та друзі. До
участі у конкурсі не будуть допущені фотографії, які порушують права людини, завдають шкоди
громадському порядку, здоров’ю та моральності населення. Обов’язковим є дотримання етичних норм.
4.2. У випадку використання учасником недостовірного, неіснуючого або некоректного номеру телефону,
Організатор не несе відповідальності за неможливість зв’язатись із таким Учасником.
5.Визначення Переможців Конкурсу.
5.1. Переможцями конкурсу буде обрано 3 (три) особи, які виконали всі умови участі в конкурсі та були
відібрані спеціальним журі з боку Організатора Конкурсу, яке має право приймати рішення щодо
визначення переможців Конкурсу на власний розсуд.
5.2.Остаточні результати Конкурсу, враховуючи положення п. 5.3. Правил, не пізніше 11 грудня 2014
року фіксуються журі у складі не менше 2 осіб від Організатора Конкурсу. Журі слідкує за додержанням
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чинного законодавства, цих Правил щодо захисту прав учасників під час проведення конкурсу, вирішує
будь-які спірні питання, що мають місце під час його проведення та підтверджує його результати.
5.3. У випадку, якщо Організатору не вдається зв’язатися із Переможцем протягом трьох календарних
днів, наступних за днем проведення Конкурсу, і Переможець також не зв’язується із Організатором
протягом вказаного строку, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку і Організатор має
право визнати новим Переможцем іншого учасника. Така процедура може тривати до тих пір, поки
черговий Переможець зв’яжеться з Організатором та підтвердить свою готовність отримати подарунок.
5.4. Результати Конкурсу, зафіксовані та оголошені Організатором, є остаточними і не можуть бути
змінені чи оскаржені.
5.5. Імена Переможців Конкурсу буде опубліковано на веб-сторінці facebook.com/Isidaclinic та
facebook.com/ranok.inter, а також на сайті isida.ua у розділі «Соціальні проекти».
6. Подарунок за підсумками Конкурсу.
6.1. За результатами Конкурсу кожен з 3-ох Переможців отримає подарунковий сертифікат на 3-річну
програму профілактики жіночого здоров’я Медичного центру «Ісіда» (2 пакети «Впевненість» на рік
впродовж 3 років).
6.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможця отримати Подарунок Конкурсу та
не зобов’язаний надавати Переможцю жодних компенсацій, в тому числі - грошових.
6.3. Права та обов’язки Організатора обмежуються виключно умовами пакету «Впевненість» (надаються
лише ті послуги, які входять до складу даного пакету).
7. Порядок, умови і терміни отримання Подарунку.
7.1. Для підтвердження отримання Подарунку, Переможець Конкурсу, протягом трьох календарних днів,
наступних за днем проведення Конкурсу та опублікування результатів у порядку, передбаченому п. 5.5.
Правил, повинен зв’язатися з Організатором за телефоном (044) 455 88 11 та підтвердити свою готовність
отримати Подарунок на умовах цього Конкурсу, або повідомити про неможливість отримання Подарунку.
7.2. Грошовий еквівалент Подарунку не надається.
7.3. Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
7.4. Учасники/Переможці зобов’язуються дотримуватись норм чинного законодавства в сфері охорони
здоров’я.
7.5. Оподаткування Подарунків та будь-яких інших благ, що отримують Учасники Конкурсу та
Переможці Конкурсу відбувається у відповідності до чинного законодавства України. Податковим
агентом по утриманню податків у відповідності із чинним законодавством України є Організатор
Конкурсу - ТОВ «ІСІДА-IVF».
8. Загальні умови Конкурсу.
8.1. Всю інформацію про Конкурс можна отримати на сайті www.isida.ua та/або facebook.com/ranok.inter.
8.2. Організатор не несе відповідальності за:
- не ознайомлення Учасником із правилами Конкурсу;
- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Конкурсу обов'язків, передбачених у
цих Правилах;
- неотримання Подарунків Переможцями Конкурсу з вини Переможців.
8.3. Беручи участь в Конкурсі, Учасник/Переможець Конкурсу, зокрема, підтверджують свою згоду з
наступним:
- Організатор має право змінити Правила Конкурсу до початку Конкурсу. Про зміну умов Конкурсу має
бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Конкурс.
- інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По-батькові і місто мешкання Переможця
Конкурсу можуть бути названі в ефірі телеканалу «Інтер» та опубліковані на www.isida.ua та/або
facebook.com/ranok.inter без сплати будь-якої винагороди чи додаткових погоджень від Переможця;
- Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором Конкурсу ( або його уповноваженими
представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора збору, обробки, зберігання,
використання, розповсюдження в цілях проведення Конкурсу отриманих від Учасника персональних
даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
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8.4. Організатор залишає за собою право не вступати в будь-які переговори або інші контакти з
Учасниками/Переможцями Конкурсу, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
8.5. Приймаючи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу підтверджує повне розуміння умов Конкурсу та
повністю погоджується з даними Правилами Конкурсу, а також зобов’язується дотримуватись усіх
розпоряджень, рекомендацій, необхідних для отримання Подарунку, а також виконувати інші обов’язки,
передбачені нормами чинного законодавства в сфері охорони здоров’я.
8.6. Інформаційний партнер Конкурсу не має доступу до персональних даних Учасників Конкурсу, не
здійснює збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження отриманих від Учасника
персональних даних.
8.7. Інформаційний партнер Конкурсу не несе відповідальність перед Учасниками Конкурсу за будь-які
дії чи бездіяльність Організатора Конкурсу, в тому числі за вручення Подарунку.

3

