
Офіційні Правила Рекламної Акції   

«Розіграш подарунків від ТМ «Рудь»  

1. Організатор Акції.   

1.1. Організатором Акції «Розіграш подарунків від ТМ 

«Рудь» (надалі – «Акція») є ТОВ «Арго-Р» м. Рівне, вул. 

Дворецька, буд. 93  (надалі – «Організатор»).   

1.2. Акція триває з 05.07.2021 р. по 31.07.2021 р. (надалі – 

«строк проведення Акції або «тривалість Акції», або  

«період проведення Акції»).   

2. Учасники Акції.   

2.1 Учасниками Акції можуть бути особи віком від 18  

років.   

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним  

чином виконала усі вимоги даних Офіційних Правил.   

3. Умови участі в Акції.   

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що  

відповідає вимогам даних Офіційних Правил і бажає  

отримати Подарунок Акції необхідно:   

3.1.1 Зробити разову покупку 2х одиниць будь-якого 

морозива ТМ «Рудь» одним  чеком у магазинах-учасниках  

Акції в період проведення  Акції. Чек обов’язково повинен 

містити будь-які дві одиниці  продукції ТМ «Рудь». 

3.1.2. Написати на зворотній стороні чеку П.І.Б.,  

контактний телефон та опустити заповнений чек в  

акційну скриньку в магазині-учаснику Акції.   

Перелік магазинів-учасників Акції наведений у розділі 9 

даних Офіційних Правил.  

3.1.3. Під час проведення розіграшу у випадку  телефонного 

дзвінка від організаторів Акції відповісти на  даний дзвінок.   

3.1.4. Розіграш відбудеться 12 серпня 2021 року о 12:00.  

Розіграш проводитиметься наживо на  каналі  YouTube 

Мережі «Наш Край»:   

https://www.youtube.com/channel/UCMMV38UpHb4Hhg_50

W0-kCA 

3.1.5. Проведення розіграшу відбувається наступним  

чином:  

- із лототрону, в якому знаходяться всі чеки, витягається  

один чек;  

- ведучий розіграшу перевіряє чек на предмет  

відповідності умовам та обмеженням Акції згідно 

розділів 1, 2, 3 даних Офіційних Правил;  

- якщо чек відповідає всім умовам і обмеженням Акції,  

здійснюється телефонний дзвінок до учасника Акції, що  

претендує на перемогу;  

- якщо під час здійснення дзвінка даний учасник не  

відповів на дзвінок, то він втрачає право на отримання  

Подарунка;  

- розіграш продовжується повторно до визначення 3 

(трьох)  учасників Акції, чеки  яких відповідають 

умовам і  обмеженням Акції, та які відповіли на 

дзвінок.  

3.1.5. Факт участі в Акції означає повну згоду учасників з  

Офіційними Правилами.   

4. Подарунки Акції.   

4.1. Призовий фонд складається із 3 (трьох)  призів 

електросамокат, смарт-годинник  та SONY Play Station  або 

аналогічних  за  характеристиками товарів . 

5. Обмеження   

5.1. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом не  

допускається.   

5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за  

межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у даних  

Офіційних Правилах.   

5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає  

неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь 

яких спірних питань та/або питань, не врегульованих  

даними Офіційними Правилами, остаточне рішення  

приймається Організатором Акції відповідно до вимог  

діючого законодавства України. Рішення Організатора  Акції 

є остаточним та оскарженню не підлягає.   

6. Порядок і спосіб інформування про умови Рекламної  

Акції.   

6.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за  

допомогою анонсування Акції та розміщення  

інформаційних матеріалів у торговому залі магазинів- 

учасників Акції та Офіційних Правил Акції на Інтернет 

сайті www.nashkraj.ua та у куточках споживача.   

6.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки  

Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що  

розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7. Інші умови. 
7.1. Неухильне дотримання всіх умов даних Офіційних   

Правил є необхідною умовою отримання Подарунків  

Акції. У випадку відмови Учасника Акції від отримання  

Подарунку, останній не має права на одержання від   

Організатора будь-якої компенсації.   

7.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник  

Акції підтверджує факт ознайомлення з даними  

Офіційними Правилами і свою повну та безумовну згоду 

з  ними. Порушення Учасником Акції даних Офіційних  

Правил або відмова Учасника Акції від належного  

виконання даних Офіційних Правил (в т.ч. механіки,  

порядку та строків проведення Акції та/або отримання  

Подарунків Акції та інше) вважається відмовою Учасника  

Акції від участі в Акції та отримання Подарунків Акції, при  

цьому така особа не має права на одержання від  

Організатора Акції будь-якої компенсації.   

7.3. Дані Офіційні Правила можуть бути змінені та/або  

доповнені Організатором Акції протягом всього строку  

проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних  

Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження  

Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж  

порядку, що визначений для інформування про Офіційні  

Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають  

чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде  

спеціально визначене безпосередньо   

змінами/доповненнями до даних Офіційних Правил.   

7.4. Беручи участь в Акції учасник надає згоду на обробку  

та використання його персональних даних виключно з  

метою та в межах виконання Організатором вимог  

законодавства України та засвідчує, що повідомлений  

про включення його даних до бази персональних даних  

Організатора, та ознайомлений із правами, які має  

відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист  

персональних даних».  

8. Торгові марки – партнери Акції.   

ТМ «Рудь» 

9. Магазини-учасники Акції  
Наш Край м.Сокаль, вул. Героїв УПА, 14 
Наш Край смт.Печеніжин, вул.Незалежності, 7  
SPAR м. Ромни, б-р Шевченка, 29/67 
Наш Край м.Тернопіль, вул.Котляревського, 10 
Наш Край м.Дрогобич, вул.Трускавецька, 6  
м. Ковель, вул. Мечникова , 10  
Наш Край м.Долина, вул. Степана Бандери, 3-а 
м. Долина, Січових Стрільців, 1 
Наш Край смт.Пересічне, вул.Сумський Шлях, 142/1  
Наш Край м.Луцьк, пр. Перемоги, 20  
Наш Край м.Луцьк, пр-т Волі, 23 
Наш Край м.Нетішин, вул.Незалежності,16  
Нетішин, вул.Варшавська, 3а 
Нетішин, вул.Шевченка, 26 
Нетішин, вул.Будівельників, 13 
SPAR Харків, Чкалова, 2г 
Наш Край м.Рівне, вул.Литовська, 77  
м. Рівне, вул. Карнаухова 31 
м. Рівне, Поповича 9 
м. Рівне, Безручка 5 

м. Рівне, Дорошенка 84в 
м. Рівне, Бандери 28 
м. Луцьк, вул. Липинського, 11  
SPAR м.Буча, вул. Бориса Гмирі, 10а 
смт. Кути, вул.Тюдівська, 1 
м. Вижниця, вул.Українська, 28 
Наш Край с. Софіївська Борщагівка, вул. Небесної 
Сотні, 34  
Наш Край м. Василівка, вул. Чекістів, 7  
Наш Край м. Косів, вул. Шевченка, 44а  
SPAR Івано-Франківськ, Січових Стрільців, 78 
м.Андрушівка вул. Зозулинського, 20-А 
м.Житомир, вул. Лесі Українки, 14 
м.Бердичів, вул.Житомирська, 113 
смт.Романів, вул.Небесної Сотні, 105/1 
м.Полонне, вул.Лесі Українки, б/н 
смт.Черняхів, вул.Володимирська, 14 
смт.Попільня, вул.Богдана Хмельницького, 2/40 
м.Андрушівка, пл.Шевченка, 3 
 смт.Любар, вул.Незалежності, 47 
м.Житомир, вул.Старий Бульвар, 6 
м.Чуднів, вул.Героїв Майдану, 134  
м.Баранівка, вул.Соборна, 1 
м.Коростишів вул. Героїв Небесної сотні, 47 
Наш Край, \ смт. Делятин, вул. 16-го липня, 301 
SPAR Суми, Куликівська, 98/1 
Наш Край м.Бердичів, вул.Житомирська, 53  
м.Луцьк, пр-т Волі, 8 
м.Луцьк, вул.Грушевського, 4в 
м.Сарни, вул.Демократична, 30 
смт.Торчин, вул.Незалежності, 98 
 с.Зміїнець, вул.Ліскова, 11 
Наш Край м.Краматорськ, вул.Бєляєва, 123 
Наш Край м.Луцьк, пр-т Волі, 23  
Наш Край м.Бердичів, вул.Богдана Хмельницького, 
буд.1-А  
Наш Край м.Бердичів, вул.Червона, 24  
Наш Край м.Верхньодніпровськ, вул.Сергія 
Яцковського, 26  
SPAR м. Львів, вул. Кульпарківська, 64а 
SPAR Вінниця, вул.Келецька, 57 
Наш Край м. Ізяслав, вул. Грушевського, 26 
Наш Край смт.Залізці, вул.Шевченка, 60  
Наш Край м.Володимир-Волинський, вул.Луцька, 
105  
м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька,63; 
м.Володимир-Волинський, вул.Ковельська,100; 
м.Володимир-Волинський, вул.Ковельська,197; 
м.Володимир-Волинський, вул.Ковельська,132/2. 
м. Луцьк, вул. Стрілецька  31 
 м.Луцьк, пр-т Грушевського, 28 
м. Луцьк, вул.Дубнівська, 12 
м.Луцьк, вул.Липинського, 11 
 м.Луцьк, вул.Чорновола, 44 
м. Луцьк Київський майдан 7  
Луцьк вул Рівненська 25б 
Наш Край м.Хоростків, вул.Князя Володимира,92  
\Наш Край\" смт.Гримайлів, вул. Січових Стрільців, 
17 
Наш Край м.Богуслав, вул.Миколаївська,144  
Наш Край м.Жовква, вул.Львівська, 33  
Наш Край м.Пустомити, вул. Грушевського, 66  
SPAR м.Турка, вул. Молодіжна, 2  
Наш Край смт.Локачі, вул Луцька, 21  
смт.Ружин, вул.Бурди, 49 



с.Нижній Вербіж, вул.Довбуша, 1а 
м.Рівне, вул.Відінська,50 

м.Сарни, вул.Суворова, 7 
смт.Куликівка, вул.Шевченка,1б 
смт.Східниця, вул. Шевченка, 92а 
м.Броди, пл.Ринок,17 
м.Броди, вул.Гончарська 9б 
м.Золочів, вул.Бродівська, 2а 
м.Золочів, вул.Кривоноса,2а 
м.Золочів, вул.Січових Стрільців, 5 
м.Глиняни, вул.Святого Миколая, 21 
смт.Красне, вул.Золочівська,1 
смт.Красне, вул.І.Франка,2 
смт.Красне, вул.привокзальна,3 
смт.Підкамінь, вул.Незалежності,70 
смт Буськ, пл.Звитяги 38 
м.Рогатин, вул.Угрина-Безгрішного 4 
смт.Козова, вул.Грушевського, 16/1 
смт.Гоща, вул.Незалежності,11 
смт Квасилів, в.Молодіжна 38 
SPAR м.Борислав, вул.Коваліва, 33 
Наш Край смт.Куликівка, вул.Шевченка,  
смт.Теплик, вул.Незалежності, 28 
м.Камінь-Каширський, м-н Незалежності, 3 
м.Ковель, вул.Брестська, 133 
м.Ковель, вул.Грушевського, 10 
м.Луцьк, вул.Карбишева, 1 
м.Луцьк, вул.Ковельська, 40 
м.Луцьк, вул.Конякіна, 7а 
м.Луцьк, вул.Львівська, 61 
м.Луцьк, пр-т Відродження, 18 
м.Луцьк, пр-т Соборності, 6 
с. Липини, вул.Заньковецької Марії, 1 
смт.Любешів, вул.Бондаренка, 92 
смт.Стара Вижівка, пл.Миру, 2 
м.Івано-Франківськ, вул.Гаркуші, 29 
смт.Згурівка, вул.Українська, 20 
м.Борислав, вул.Дрогобицька, 7 
м.Березне, вул.Андріївська, 25/1 
м.Вараш, вул.Енергетиків, 19 
м.Дубно, вул.Мирогощанська, 1 
м.Радивилів, вул.Почаївська, 33 
м.Рівне, вул.Дарвіна, 1 
м.Рівне , вул.Чорновола, 60 
м.Рівне , пр-т Миру, 2 
смт.Клесів, вул.Центральна, 10 
смт.Млинів, вул.Степана Бандери, 38 
м.Красилів, вул.Хотовицького Степана, 4 
м.Славута, пл.Шевченка, 7 
м.Хмельницький, вул.Залізняка, 8/3  
м.Шепетівка, вул.Миру, 33 
м.Сміла, вул.В'ячеслава Чорновола, 4а 
 


