
1. ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ КОНКУРСУ
1.1. Організатором конкурсу виступає ТзОВ «Торговий Дім «Міст 
Експрес» (далі – Організатор та/або Організатор Конкурсу), що  
розташоване за адресою 79035, Україна, м. Львів, вул. Зелена, 147, 
код ЄДРПОУ 36152228.

1.2. Правила конкурсу розміщуються на сайті meest.com, скоро-
чена інформація щодо механіки Конкурсу розміщена у рекламних 
матеріалах, а також на YouTube каналі за посиланням https://www.
youtube.com/watch?v=7jMXrcIRFDw&feature=youtu.be.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
2.1. Учасником Конкурсу є фізична особа, яка виконала всі дії,  
необхідні для участі в Конкурсі, зазначені в цих Правилах (надалі 
– «учасник»).

2.2. Участь в Конкурсі можуть приймати фізичні особи – громадя-
ни України (малолітні, неповнолітні та повнолітні особи), які безу-
мовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою 
участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі, вико-
нали умови Конкурсу та інші умови цих Правил. 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ
3.1. Акція проводиться в період з 00:00 год. 25 січня 2021 року по 
23:59 год. 26 квітня 2021 року включно (далі – «Період проведення 
Конкурсу») у глобальній мережі Інтернет на сторінках соціальних 
мереж Meest, зазначених у п. 4.2. даних Правил, за виключенням 
території Автономної Республіки Крим у зв’язку із прийняттям За-
кону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тим-
часово окупованій території України від 15.04.2014 р. за №1207-VII» 
і території проведення операції об’єднаних сил (ООС) та не під-
контрольній уряду України, виключно з міркувань безпеки меш-
канців цих регіонів. 

3.2. Організатор Конкурсу має право змінити період проведення 
Конкурсу, інші умови, про що розміщує Повідомлення на своєму 
сайті в мережі Інтернет meest.com.

4. МЕТА ТА УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
4.1. Метою проведення Конкурсу є популяризація бренду Meest, 
створення позитивного іміджу бренду Meest, рекламування та 
збільшення обсягів продажу послуг, привернення уваги спожи-
вачів та стимулювання користування послугами, що надаються 
Організатором Конкурсу в рамках його господарської комерційної 
діяльності.

4.2. Для участі в Конкурсі та набуття статусу учасника Конкурсу не-
обхідно: 

a) Заспівати пісню Українською мовою, записати відео; 

b) Опублікувати допис з відео у Instagram, Facebook чи Tik-Tok з 
хештегом #СпівайРазомзMeest; 

c) Підписатись та відмітити під дописом сторінку Meest Україна у 
Instagram або Facebook @meestukraine, або у Tik-Tok @meest_
ukraine.

4.3. Щопонеділка починаючи з 01.02.2021 року Організатор Конкур-
су визначатиме чотирьох Переможців Конкурсу серед Учасників 
Конкурсу які виконали всі вимоги цих Правил. 

5. ПОДАРУНКИ ПЕРЕМОЖЦЯМ КОНКУРСУ
5.1. Під подарунками конкурсу розуміється право на отримання 
Заохочення від Організатора, яке буде названо в попередньому 
ефірі бекстейджів шоу «Голос Країни». 

1. Перший переможець отримає Сертифікат на 5000 грн. від 
партнера здоров’я Медичної лабораторії ЕСКУЛАБ;

2. Другий переможець отримає Сертифікат на 5000 грн. від 
партнерів Meest;

3. Третій переможець отримає Фітнес-трекер Xiaomi Mi Smart 
Band 5;

4. Четвертий переможець отримає Фітнес-трекер Xiaomi Mi 
Smart Band 5.

Також, кожен переможець конкурсу отримає солодкий подарунок 
– цілий ящик печива від Торгової марки Смакулі.

5.2. Оподаткування вартості подарунку Конкурсу провадиться від-
повідно до чинного законодавства України.

5.3. Визначення переможця, який має право на отримання пода-
рунку, проводиться згідно з положеннями цих Правил. 

5.4. Неухильне дотримання та виконання всіх умов цих Правил є 
обов’язковою передумовою отримання подарунку. Невиконання/
неповне виконання визначених цими Правилами умов або від-
мова учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил 
позбавляє відповідного учасника Конкурсу права на одержання 
подарунку, і вважається відмовою учасника Конкурсу від участі в 
Конкурсу та отримання подарунку.

5.5. Подарунок поверненню не підлягає.

5.6. Подарунок може відрізнятися від зображення у рекламних 
матеріалах, що розповсюджується Організатором Конкурсу, у тому 
числі через друковані засоби масової інформації, Інтернет, телеба-
чення тощо. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ  
ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ
6.1. Для визначення переможця, створюється конкурсна комісія 
з трьох членів. На засіданні з визначення переможця, конкурсна 
комісія складає список з всіх учасників, що у соціальних мережах 
позначили хештег #СпівайРазомзMeest та сторінку Meest Україна, 
перевіряє виконання учасниками Конкурсу всіх умов, передбаче-
них цими Правилами. Далі члени комісії здійснюють перегляд всіх 
відеосюжетів, і шляхом голосування обирають переможців, що от-
римають право на подарунок поточного тижня.

6.2. Результати розіграшу будуть оприлюднені щопонеділка на 
офіційному Youtube-каналі «Голосу Країни» та у соціальних мере-
жах Meest.

6.3. Повідомлення Переможцям Конкурсу, що здобули право на 
отримання Призів здійснюється через соціальні мережі Instagram, 
Facebook чи Tik-Tok, шляхом направлення Організатором їм при-
ватного повідомлення через контакт (аккаунт), що вказаний у їх 
користувацькому профілі у соц-мережі, або по номеру телефону, 
якщо він вказаний у профілі, з 10:00 до 20:00 год. дня, наступного за 
днем, в якому були визначені Переможці.

6.4. Учасники Конкурсу (визначені такими, що мають право на 
подарунки), які виявить бажання отримати подарунки, повинні 
протягом дня після отримання листа/дзвінка від Організатора з 
повідомленням про право отримати такі подарунки, надіслати 
електронною поштою на адресу: Ruslana.Antoniak@meest.com 
нас тупну інформацію: 

• контактний телефон Учасника Конкурсу із зазначеним кодом 
населеного пункту та/або мобільного оператора; 

• адреса електронної пошти Учасника Конкурсу.

Вказана інформація повинна бути подана друкованими літерами 
або розбірливим почерком.

6.4.1. У разі, якщо переможцем конкурсу визначено малолітню осо-
бу (до 14 повних років), право на отримання подарунку має один 
з батьків або опікунів такої особи. Інформацію, що зазначена в п. 
6.4. цих Правил, має надіслати відповідно один з батьків / опікунів.

6.4.2. У разі, якщо переможцем конкурсу визначено неповноліт-
ню особу (від 14 до 18 років включно), така особа додатково до ін-
формації, зазначеної у п. 6.4. цих Правил, також повинна надіслати 
письмову згоду на отримання подарунку від одного з батьків / опі-
кунів.

6.4.3. Якщо у неповнолітнього або малолітнього переможця кон-
курсу відсутні номер телефону та/або електронна пошта, таку ін-
формацію надає один з батьків / опікунів такої неповнолітньої або 
малолітньої особи.

6.4.4. У випадку ненадання Переможцем Конкурсу інформації, за-
значеної в п. 6.4. цих Правил, протягом 3 (трьох) календарних днів з 
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моменту отримання повідомлення про здобуття права на подарунок, 
Учасник Конкурсу позбавляється права на отримання подарунку.

6.5. У разі, якщо за результатами конкурсу обрано переможця, але 
він з будь-яких причин не відповідає на повідомлення Організатора 
Конкурсу, або не надає у встановлений цими Правилами термін не-
обхідні документи, він позбавляється статусу переможця та права на 
отримання подарунку. 

У такому випадку Організатор Конкурсу має право розпорядитися та-
ким подарунком на свій розсуд. Будь-які претензії переможця з цього 
приводу не приймаються і не розглядаються Організатором Конкур-
су, згоду на що учасник надає беручи участь в Конкурсі.

6.6. Один і той самий учасник Конкурсу не може бути визнаний пере-
можцем вдруге та/або повторно.

6.7. Якщо хтось з Переможців Конкурсу не має можливості особи-
сто отримати подарунок, він повинен письмово повідомити про це 
Організатора Конкурсу. У такому випадку подарунок надсилається 
Переможцеві Організатором Конкурсу поштою та/або іншим шля-
хом та на умовах, визначених Організатором Конкурсу. Надсилання 
Призу на територію тимчасово окупованої Автономної республіки 
Крим та міста Севастополь, а також території Луганської та Доне-
цької областей, що не підконтрольні українській владі не прово-
диться.

6.8. Переможець Конкурсу погоджується з тим, що Організатор не 
відшкодовує витрати на проїзд, проживання та будь-які інші витрати 
пов’язані з участю у Конкурсі та отриманням подарунків.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА КОНКУРСУ
7.1. Організатор Конкурсу залишає за собою право протягом всього 
Періоду проведення Конкурсу, змінити дату, час проведення розі-
грашу та визначення переможця. Змінену інформацію можна буде 
дізнатися на офіційному веб-сайті Організатора Конкурсу: meest.com 
та на офіційних сторінках у соціальних мережах Meest. Такі зміни та 
доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо 
інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/допов-
неннями до Правил. Якщо учасник продовжує брати участь в Конкур-
су після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв 
такі зміни. 

7.2. Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за не про-
ведення Конкурсу або не можливості надання подарунку у випадку 
настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, 
паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чин-
ному законодавстві, яке діє на території проведення Конкурсу, інші 
непідвласні контролю з боку Організатора Конкурсу обставини, що 
перешкоджають в проведенні Конкурсу та вручення подарунків. 

7.3. Організатор Конкурсу має право: 

• відмовити в участі в Конкурсі особі, яка не виконала/ неналеж-
ним чином виконала всі умови участі в Конкурсі, зазначені в цих 
Правилах;

• відмовити у видачі подарунку переможцю, який не виконав умо-
ви, необхідні для отримання таких подарунку, згідно цих Правил.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і са-
мостійно. Учасник Конкурсу усвідомлює всі ризики і наслідки, пов’я-
зані з участю в Конкурсі та отриманням подарунку.

8.2. Беручи участь в Конкурсі, кожен учасник тим самим надає свою 
згоду на обробку та безкоштовне використання наданих учасником 
Конкурсу персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, 
номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а та-
кож інші дані, що надаються учасником Конкурсу для участі в Кон-
курсі (далі – «персональні дані») (обробка персональних даних про 
расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні 
переконання, членство в політичних партіях та професійних спіл-
ках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя – НЕ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ Організатором Конкурсу), з маркетинговою та/чи 
будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законо-
давство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на 
безоплатне використання імені, прізвища, зображення учасника, ін-
терв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені 
і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, 
аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання ін-
формації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-
яких обмежень за територією, часом та способом використання, і 
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Ор-
ганізатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Авторські 
права на такі матеріали належать Організатору Конкурсу. Надання 
такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Ко-
дексу України, Закону України «Про захист персональних даних» та 
Загальним регламентом про захист даних (General Data Protection 
Regulation, GDPR). 

8.2.1. Якщо учасник конкурсу є малолітня або неповнолітня особа, 
згоду на обробку і використання персональних даних повинен нада-
ти один з батьків / опікунів такої особи.

8.3. Факт участі в Конкурсі означає повну згоду учасника з даними 
Правилами. Беручи участь в Конкурсі, учасник Конкурсу тим самим 
підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безу-
мовну згоду з цими Правилами, також надає згоду Організатору Кон-
курсу на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазна-
чених в цих Правилах, та ознайомлений з правами, передбаченими 
Законом України «Про захист персональних даних» та GDPR.

8.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організато-
ром Конкурсу самостійно або може бути передана іншим особам на 
підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.5. Організатор Конкурсу не несе будь-якої відповідальності за за-
хист персональних даних, розміщених учасником від неправомір-
ного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, бло-
кування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших 
неправомірних дій. Так само як Організатор Конкурсу не несе будь-
якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій 
учасника з розміщення таких персональних даних.

8.6. Процедура визначення учасників Конкурсу, які мають право 
одержати подарунки, не є азартною грою, лотереєю, послугою у 
сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику 
грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умова-
ми конкурсу. Організатор Конкурсу не отримує винагороду від учас-
ників Конкурсу за їхню участь в Конкурсі.

8.7 Організатор Конкурсу не несе відповідальності за не ознайом-
лення учасника з даними Правилами.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Всі результати Конкурсу є остаточними і перегляду не підляга-
ють.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлу-
мачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правила-
ми, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відпо-
відно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення 
Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає перегляду. 

9.3. Приймаючи участь в Конкурсі, кожен учасник тим самим підт-
верджує, що він ознайомлений з цими Правилами і погоджується з 
ними. 

9.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Конкурсу 
не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, 
викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в ро-
боті мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 
втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-
якою іншої причини, неконтрольованої Організатором Конкурсу, яка 
спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності 
або належного проведення Конкурсу, Організатор Конкурсу може на 
власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово при-
пинити проведення Конкурсу.

9.5. Обов’язок по сплаті податків у зв’язку з отриманням подарунку 
Конкурсу, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку 
несе переможець.

9.6. Всі учасники Конкурсу самостійно сплачують будь-які витрати, 
понесені ними у зв’язку з участю в Конкурсі. 

9.7. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Організатора 
Конкурсу у месенджері Facebook. 


