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Офіційні правила Акції «Боротьба з COVID-19»
1. Терміни та загальні положення
1.1.Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») визначаються
порядок та умови проведення благодійної акції «Боротьба з COVID-19»
(надалі — «Благодійна акція»).
1.2. «Місце проведення Благодійної акції»: Благодійна акція проводиться
на території Запорізької та Тернопільської областей в точках продажу
продукції ТМ «Гуляй-поле».
1.3. «Період Благодійної акції»: Благодійна акція проводиться в період з
07:00 годин 01.05.2020 року по 23:59 годин 30.06.2020 року (включно) за
київським часом.
1.4. «Організатор Благодійної акції» та/або «Виконавець Благодійної
акції» — ТОВ «ТД «Дельта» (надалі — «Виконавець та Організатор»).
Місцезнаходження: 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 63а, код
ЄДРПОУ 36447852. Директор: Остапець Дмитро Вікторович.
1.5. Благодійна акція проводиться з метою збору коштів на боротьбу з
наслідками COVID-19, поширення превентивних заходів та надання
допомоги для лікування хворих двом лікарням:
• У Запоріжжі - Комунальній Установі «Обласна інфекційна
клінічна лікарня» Запорізької обласної ради (надалі — «Лікарня
1»)
• Та у Тернополі - Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» (надалі —
«Лікарня 2»),

згідно з чинним законодавством України та цими Правилами. Благодійна
акція не є азартною грою/лотереєю, та не може бути використана в будь-якій
формі азартних ігор/лотерей, не базується на ризику.
1.6. Для участі в Благодійній акції учасникам пропонується здійснити дії та
виконати умови, зазначені в цих Правилах.
1.7. Ці Правила є основним достовірним та офіційним джерелом інформації,
що регламентує умови проведення Благодійної акції. Офіційні Правила
містяться в загальному доступі на офіційному веб-порталі Організатора
https://delta-food.ua.
1.8. Рішення Організатора з усіх питань що стосуються цієї Благодійної акції,
є остаточними і зміні чи оскарженню не підлягають. Учасники Благодійної
акції, беручи участь в Благодійної акції, безумовно погоджуються з усіма
рішеннями Організатора.
2. Учасники Благодійної акції
2.1. «Учасник Благодійної акції» — фізична особа, яка відповідає вимогам
цих Правил та виконала всі умови, встановлені цими Правилами.
Учасниками можуть бути особи, які досягли віку 18 років на дату початку
Благодійної акції.
2.2. Беручи участь в Благодійної акції та виконуючи дії, необхідні для участі
в Благодійної акції, Учасник безумовно погоджується з положеннями цих
Правил та зобов’язується їх дотримуватись.
2.3. Права та обов’язки Учасника Благодійної акції.
2.3.1. Права Учасника Благодійної акції:
1) ознайомитися з Правилами;
2) взяти участь в Благодійної акції в порядку, визначеному цими Правилами.
2.5.2. Обов’язки Учасника Благодійної акції:
1) дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2) свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим
Учасникам Благодійної акції;

3) не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність
участі такого Учасника в Благодійної акції;
3. Порядок участі в Благодійної акції
3.1. Участь в Благодійній акції є добровільною.
3.2. Щоб узяти участь в Благодійній акції, Учасник протягом Періоду
Благодійної акції має вчинити наступні дії:
· Придбати продукцію ТМ «Гуляй-поле» з акційною наліпкою.
4. Основна механіка Благодійної акції.
4.1. Збір коштів— Учасник Благодійної акції, який виконав пункт 3.2 цих
Правил, тим самим підтверджую дозвіл на передачу 50 копійок з придбаної
акційної одиниці товару у фонд допомоги Лікарні 1 та Лікарні 2 для
боротьби з вірусом COVID-19.
4.2. Розподіл коштів.
Організатор передає акумульовану за 2 місяці Благодійної акції суму з
розрахунку 50 копійок з кожної придбаної акційної одиниці товару у фонд
допомоги Лікарні 1 та Лікарні 2 для боротьби з вірусом COVID-19 згідно з
кількістю придбаних учасниками Благодійної акції позиції товару з акційною
наліпкою:
Реквізити Лікарня №1: (благодійний рахунок в процесі відкриття)
Реквізити Лікарня №2:
КНП "ТМДКЛ"
46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1А
ЄДРПОУ 04528442
р/р UA 733005280000026003455064797
в АТ "ОТП банк" м. Тернопіль
МФО 300528
4.3. Інформування про результати.
Задля прозорості результатів Благодійної акції Організатор зобов’язується
оприлюднити звіт про перерахування коштів за підсумками Благодійної
акції.

Звіт будуть оприлюднені на сайті https://delta-food.ua та на офіційних
сторінках DELTA FOOD та ТМ «Гуляй-поле» в соціальних мережах у срок не
пізніше 1 тижня після закінчення терміну Благодійної акції.
5. Інформування про правила та зміни
5.1. Офіційні Правила Благодійної акції в повному обсязі для відкритого
доступу розміщуються на сайті https://delta-food.ua.
5.2. Інформування Учасників про зміну Правил, про скасування Благодійної
акції, про зміну умов Благодійної акції або про інші суттєві події, пов’язані з
проведенням Благодійної акції, здійснюється через вказаний сайт.
5.3. Додаткове інформування Учасника та відповіді на питання може
здійснюватися Організатором засобами телефонного/Інтернет-зв’язку або
електронною поштою.
5.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором
протягом всього Періоду Благодійної акції. Такі зміни та/або доповнення
набирають чинності з моменту їхнього опублікування на сторінці
Організатора на сайті https://delta-food.ua.
6. Інші умови
6.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно.
6.2. Всі Учасники Благодійної акції самостійно сплачують усі витрати, які
вони несуть у зв’язку з участю в Благодійної акції,
6.3.Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Благодійної акції не
може проводитися так, як це заплановано, в тому числі, але не обмежуючись,
через причини, незалежні від Організатора або викликані зараженням
комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами,
маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням
законодавства, технічними несправностями, навмисними недобросовісними
діями Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює
або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення
Благодійної акції, Організатор своїм рішенням може на власний розсуд
анулювати, зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення
Благодійної акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Благодійної акції.

6.4. Усі Рішення Організатора з усіх питань в рамках Благодійної акції є
остаточними і зміні чи оскарженню не підлягають. Учасники Благодійної
акції, беручи участь в Благодійної акції, безумовно погоджуються з усіма
рішеннями Організатора.
6.5. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов’язань в рамках Благодійної акції, якщо таке
невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), у
тому числі тих, що сталися через: стихійні лиха, пожежі, повінь, військові дії
будь-якого характеру, блокади, зміни в законодавстві, оголошення про
мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні
контролю з боку Організатора обставини.
6.6. У випадку виникнення ситуацій та питань, що не врегульовані цими
Правилами, або таких, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил,
остаточне рішення приймається Організатором.

