
Офіційні правила акції “Вікенд у Львові”  
(надалі - Правила) 

1.Організатор/Виконавець Акції  

1.1 Організатор Акції «Вікенд у Львові» (надалі – Акція) є ТОВ «Шокоооооооолад», 

ідентифікаційний код юридичної особи 36417791, юридична адреса: 79020, м. Львів, вул. Поштова, 16А 

(надалі - Організатор). Організатор акції несе відповідальність за визначення переможців Акції. 

1.2 Виконавцем Акції є ФОП Нестеренко-Ланько Петро Валерійович, ідентифікаційний код 

3042523772, юридична адреса: 79059, м. Львів, вул. Щурата, буд. 5, кв. 27 (надалі – Виконавець). 

Виконавець Акції несе відповідальність за надання послуг з організації поїздки на двох до Львова «Вікенд 

у Львові» (у тому числі надання інших акційних винагород, передбачених цими Правилами). 

 

2. Участь в Акції  

2.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 

18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови участі Акції (надалі – Учасники). 

2.2 Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники 

Організатора/Виконавця акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 

2.3 Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх 

законних представників відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Територія та період проведення Акції  

3.1 Акція проходить в мережі Інтернет, за адресою інтернет-сайту www.chocolate.lviv.ua на 

території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з 

прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території 

України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської 

областей (відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 

та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 07.11.2014, № 1085-р). 

3.2 Період проведення Акції з 29 березня 2019р. до 18 квітня 2019р. включно (надалі – Період 

проведення Акції).  

 

4. Умови участі в Акції  

4.1 Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції виконати всі наступні дії:  

4.1.1 зареєструватись в персональному кабінеті на сайті www.chocolate.lviv.ua, вказавши своє 

прізвище та ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти; 

4.1.2 здійснити покупку на сайті www.chocolate.lviv.ua  на будь-яку суму; 

4.1.3 під час оформлення замовлення вказати в полі «Коментар» - «Вікенд у Львові». 

4.2 За кожну здійснену покупку на сайті www.chocolate.lviv.ua, учасник Акції може взяти участь у 

визначенні переможців кожної частини Акції 1 (один) раз. Чим більше здійснених покупок – тим більше 

разів Учасник буде зареєстрований у визначенні переможців Акції. 

4.3 Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих Правил 

Період проведення Акції, позбавляє особу права брати участь у визначенні переможців Акції і 

претендувати на отримання Акційної винагороди.  

 

5. Акційні винагороди 

5.1 Призовий фонд Акції (надалі – Акційні винагороди): 

5.1.1 Організація поїздки на двох до Львова «Вікенд у Львові» (надалі – Фінальна винагорода 

Акції) – 1шт 

Організація поїздки включає в себе: 
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- проїзд до/зі Львова на двох осіб; 

- проживання в готелі (1 доба); 

- відвідування майстер-класу для закоханих у "Львівській майстерні шоколаду"; 

- відвідування шоколадної екскурсії у "Львівській майстерні шоколаду"; 

- дегустація шоколаду у "Львівській майстерні шоколаду"; 

5.1.2 Акційний набір шоколадної продукції (надалі – Акційний набір) – 8 шт 

Зовнішній вигляд Акційного набору шоколадної продукції (розмір, колір) може відрізнятися від 

зовнішнього вигляду Наборів, які будуть поширюватись Організатором Акції протягом періоду її 

проведення.  

5.2 Переможці Акції мають право придбати Акційні винагороди за ціною, що становить 1 (одну) 

гривню. 

 

6. Умови визначення переможців  

6.1 Акція складається з трьох частин, кожна з яких триває один тиждень: 

- 29.03.2019 – 04.04.2019  – перша частина; 

- 05.04.2019  – 11.04.2019  – друга частина; 

- 12.04.2019  – 18.04.2019  – третя частина. 

Після завершення кожної частини Акції відбувається визначення 3-х (трьох) переможців, які 

приймають участь у фіналі Акції. 

6.2 Визначення переможців трьох частин Акції буде проводитись: 08 квітня 2019 року, 15 квітня 

2019 року, 19 квітня 2019 року. 

6.3 До визначення переможця фіналу Акції допускаються Учасники, які визначені як переможці 

першої, другої та третьої частини Акції, всього – 9 Учасників (надалі – Учасники фіналу акції). 

6.4 Визначення переможця фіналу Акції буде проводитись: 22 квітня 2019 року. 

6.5 Організатор Акції залишає за собою право визначення переможців Акції. Рішення Організатора 

оскарженню не підлягає.  

6.6 Переможців Акції буде повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв'язку (на 

контактний номер вказаний при реєстрації на сайті www.chocolate.lviv.ua. Також про переможців Акції 

можна буде дізнатись на сайті www.chocolate.lviv.ua, в інтернет-сервісах Facebook 

(www.facebook.com/LvivHandmadeChocolate) та Instagram (www.instagram.com/lviv.chocolate), а також за 

телефоном гарячої лінії 0 800 508 338. 

 

7. Отримання Акційних винагород 

7.1 Отримання Акційних винагород відбувається наступним чином:  

7.1.1 Організація поїздки на двох до Львова «Вікенд у Львові»: за умовами проведення Акції, 

переможець фіналу Акції, який за результатами визначення переможців отримав право на отримання 

Фінальної винагороди Акції в період 4-5 травня 2019 року, може придбати ці послуги за акційною ціною, 

що становить 1 (одну) гривню.  

7.1.1.2 Переможець фіналу Акції повинен надати згоду на отримання Фінальної винагороди Акції в 

термін до 24 квітня 2019 року. В разі, якщо переможець фіналу Акції не надав своєї згоди на отримання 

Фінальної винагороди Акції, або заявив про відмову від отримання Фінальної винагороди Акції, 

Організатор залишає за собою право провести повторне визначення переможця фіналу Акції серед інших 

часників фіналу Акції.  

7.1.1.3 Використати Фінальну винагороду Акції можна лише у визначений період – 4-5 травня 2019 

року. Якщо переможець фіналу Акції, який надав згоду на отримання Фінальної винагороди Акції 

протягом терміну визначеного у п. 7.1.1.2. цих Правил, не може здійснити поїздку у визначений період, 

вважається, що переможець фіналу Акції відмовився від Фінальної винагороди Акції. В такому випадку 

Фінальна винагорода Акції використовується на розсуд Організатора Акції.  

7.1.1.4 Переможець фіналу Акції погоджується надати Організатору/Виконавцю Акції всі потрібні 

документи (або копії документів), які будуть необхідними для оформлення поїздки на двох до Львова. 
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7.1.2 Акційний набір шоколадної продукції: учасникам фіналу Акції, які не отримали Фінальну 

винагороду Акції, надається право отримати акційну винагороду – Акційний набір шоколадної продукції. 

7.1.2.1 Учасники фіналу Акції повинні надати згоду на отримання винагороди в термін до 24 квітня 

2019 року. 

7.1.2.2 Якщо учасник фіналу Акції не надав згоду на отримання винагороди до 24 квітня 2019 року, 

вважається, що учасник фіналу Акції відмовився від такої винагороди. В такому випадку винагорода 

використовується на розсуд Організатора Акції.  

7.2 У випадку відмови переможця Акції від отримання Акційної винагороди з будь-яких причин 

вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку переможець 

Акції не має права вимагати від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент 

Акційної винагороди не видається. Переможець не має права передати/поступитись винагородою третій 

особі. 

 

8. Інші умови  

8.1 Приймаючи участь в Акції Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується 

їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил 

автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди.  

8.2 Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними винагород акції, їхні імена та 

прізвища, а також фотографії можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у 

друкованих, аудіо та відео матеріалах для цілей даної Акції без додаткової спеціальної згоди Учасника, і 

таке використання ніяким чином не оплачується Учаснику.  

8.3 Організатор/Виконавець мають право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. 

8.4 Організатор/Виконавець Акції мають право відмовити в видачі Акційної винагороди Учаснику 

Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий 

Учасник не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 

8.5 Організатор/Виконавець Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 

осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних винагород. Організатор та Виконавець Акції не 

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

8.6 Організатор/Виконавець Акції звільняються від будь-якої відповідальності щодо Акційних 

винагород після їхнього видачі переможцям Акції. 

8.7 Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно 

з умовами Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 

військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення 

Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця Акції обставини. 

8.8 Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість зайти на сторінку 

www.chocolate.lviv.ua та прийняти участь в Акції, викликану діями або бездіяльністю провайдерів інтернет-

зв’язку та діями або бездіяльністю третіх осіб. 

8.9 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор 

залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.  

8.10 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та 

розміщення офіційних Правил та умов Акції на інтернет-сайті www.chocolate.lviv.ua, в інтернет-сервісах 

Facebook (www.facebook.com/LvivHandmadeChocolate) та Instagram (www.instagram.com/lviv.chocolate). 

8.11 Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом 

всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 

затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення шляхом розміщення на сайті www.chocolate.lviv.ua. 

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально 

визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. 
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