
 
 

 

 
 

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ «ТАНЦЮЙ РАЗОМ З MEEST» 

 
 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
1.1. Організатором конкурсу виступає ТОВ «1+1 
ІНТЕРНЕТ» (далі – Організатор та/або Організатор 
Конкурсу), що розташоване за адресою 04080, 
Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 23; Податковий 
номер (ЄДРПОУ) 37726069.  
1.2. Партнером конкурсу є Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«МІСТ ЕКСПРЕС» (далі – Партнер та/або Партнер 
Конкурсу), що розташоване за адресою яке 
зареєстроване за адресою: 79035, м. Львів, вул. 
Зелена, буд. 147. Місцезнаходження: 79035, м. 
Львів, вул. Зелена, 147. ПАТ АКБ «Львів», МФО 
325268, Р/р 2600838627. Ідентифікаційний код 
юридичної особи: 36152228 
ІПН: 361522213505. С-во пл. ПДВ № 100280424. 
 
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 
2.1. Період проведення конкурсу під умовною 
назвою «Танцюй разом з Meest» (далі – Конкурс) – 
з 30 серпня 2020 року по 29 листопада 2020 року, 
включно обидві дати.  
2.2. Конкурс проводиться на території України у 
соціальній мережі https://www.instagram.com/. 
 
3. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 
3.1. У Конкурсі мають право брати участь 
повнолітні, дієздатні громадяни України, яким на 
момент проведення Конкурсу виповнилося 18 
років, які проживають на території України, які є 
користувачами мережі Інтернет та якими виконано  
умови та правила цього Конкурсу, викладені нижче 
(надалі – «Учасник» та/або «Учасник Конкурсу»). Не 
визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права 
брати в ньому участь працівники Організатора, 
Спонсора та члени їхніх родин та особи, які не 
відповідають умовам або не виконують умов даних 
Офіційних Правил (надалі – «Правила»). 
3.2. Щоб стати учасником Конкурсу, 
користувачеві необхідно зайти на свій аккаунт 
(обліковий запис) в соціальній мережі Instagram та 
розмістити відео-допис в якому показати свій 

танець. Допис має містити відмітку Інстаграм-
сторінки партнера конкурсу 
https://www.instagram.com/meestukraine/?hl=uk та 
ведучого бекстейджів шоу Танці з зірками Даніеля 
Салема 
https://www.instagram.com/daniel_jihad_salem та 
підписатись (або бути вже підписаним) на них. Пост 
повинен містити хештеги, за якими будуть 
відслідковуватись учасники конкурсу: 
#ТанцюйРазомзMeest. 
3.3. Щопонеділка починаючи з 07.09.2020 і до 
завершення конкурсу Організатор Конкурсу 
визначатиме одного Переможця Конкурсу серед 
Учасників Конкурсу які виконали всі вимоги цих 
Правил. 
3.4. Переможець отримає право на отримання 
Заохочення від Спонсора, яке буде названо в 
попередньому ефірі бекстейджів шоу “Танці з 
зірками” (далі – Приз, Подарунок). 
3.5.Конкурс проводиться на території України у 
глобальній мережі Інтернет на сторінках соціальних 
мереж, зазначених у розділі 2 даних Правил. 
Виключення становить територія тимчасово 
окупованої Автономної республіки Крим та міста 
Севастополь, а також території Луганської та 
Донецької областей, що не підконтрольні 
українській владі – виключно з міркувань безпеки. 
 
4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ: 
4.1. Повідомлення Переможцю Конкурсу, що 
здобув право на отримання Призу здійснюється 
через соціальну мережу Instagram, шляхом 
направлення йому Організатором приватного 
повідомлення через контакт (аккаунт), що вказаний 
у його користувацькому профілі у Спільноті, 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. 
4.2. Учасник Конкурсу (визначений таким, що має 
право на Приз), який виявить бажання отримати 
Приз, повинен протягом дня після отримання 
листа/дзвінка від Організатора з повідомленням 

https://www.instagram.com/tanci1plus1
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про право отримати такий Приз, надіслати 
електронною поштою на адресу: 
sales@1plus1.digital  
 
Копії наступних документів та інформацію: 
- копії першої, другої сторінки та сторінки з 
актуальним місцем реєстрації паспорта 
громадянина України Учасника Конкурсу; 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера фізичної особи – платника податків 
Учасника Конкурсу;  
- контактний телефон Учасника Конкурсу із 
зазначеним кодом населеного пункту та/або 
мобільного оператора. 
- адреса електронної пошти Учасника Конкурсу. 
 
4.3. Вказана в п. 4.2. інформація повинна бути 
подана друкованими літерами або розбірливим 
почерком, а витребувані документи у вигляді їх 
скан- або фотокопій. 
4.4. Передача призів оформлюється шляхом 
підписання акту прийому-передачі про отримання 
Призу між Партнером Конкурсу та Учасником 
Конкурсу.  
4.5. Якщо Переможець Конкурсу не має можливості 
особисто отримати Приз, він повинен письмово 
повідомити про це Організатора Конкурсу. У такому 
випадку приз надсилається Переможцеві 
Спонсором Конкурсу поштою та/або іншим шляхом 
та на умовах, визначених Спонсором Конкурсу. 
Надсилання Призу поза межі території проведення 
Конкурсу зазначеної у пункті 3.5. даних Правил, а 
також на територію тимчасово окупованої 
Автономної республіки Крим та міста Севастополь, 
а також території Луганської та Донецької областей, 
що не підконтрольні українській владі  не 
проводиться.  
4.6. У випадку ненадання Учасником Конкурсу копій 
документів, зазначених в п.4.2. цих Правил, 
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту 
отримання повідомлення про здобуття права на 
Приз, Учасник Конкурсу позбавляється права на 
отримання Призу.  
4.7. Результати Конкурсу будуть опубліковані у 
соціальній мережі YouTube  
https://www.youtube.com/channel/UCjcx98_QOHwg
WPU6dw-EnXw через тиждень після визначення 
переможця. 
4.8. Переможець Конкурсу погоджується з тим, що 
ані Організатор, ані Спонсор не відшкодовують 
витрати на проїзд, проживання та будь-які інші 
витрати пов’язані з участю у Конкурсі та 
отриманням призів. 
 
5. ІНШІ УМОВИ КОНКУРСУ:  
5.1. Податковим агентом відповідно до вимог 
діючого законодавства у зв’язку із вручення призів 

є Партнер Конкурсу, а саме Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ 
«МІСТ ЕКСПРЕС». 
5.2. Взявши участь в Конкурсі, Учасники Конкурсу 
надають свою згоду на:  
а) участь у Конкурсі, згоду з даними Правилами та їх 
дотримання; 
б) отримання Організатором, Партнером та/або 
Спонсором особистої інформації, що міститься в 
документах, копії яких надаються Учасниками 
Конкурсу згідно з цими Правилами;  
в) використання такої інформації Організатором, 
Партнером та/або Спонсором з метою проведення 
Конкуру у відповідності з чинним законодавством 
України;  
г) копії документів, наданих 
Спонсору/Партнеру/Організатору, не підлягають 
поверненню Учасникам Конкурсу.  
д) в момент надання інформації та/або документів 
в межах даних Правил, Учасник Конкурсу надає 
Організатору, Партнеру та/або Спонсору дозвіл 
(згоду) на збір, обробку та використання своїх 
персональних даних, включаючи дозвіл (згоду) на 
включення таких даних до бази персональних 
даних Організатору, Партнеру та/або Спонсору 
щодо учасників Конкурсу, та підтверджує, що 
відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» його повідомлено про мету 
збору персональних даних та про осіб, яким 
надаються дані для виконання зазначеної мети. 
5.2.1. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим 
самим підтверджує свою згоду на безкоштовне 
використання наданої ним інформації про себе 
Організатору/Пратнеру/Спонсору Конкурсу, з 
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою 
методами, що не порушують чинне законодавство 
України (у т.ч. шляхом передачі третім особам) та 
обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне 
використання його імені, прізвища, зображення, 
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не 
обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені та 
зображення в засобах масової інформації, будь-
яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, 
інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, 
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, 
без будь-яких обмежень за територією, часом та 
способом використання, і таке використання 
жодним чином не відшкодовуватиметься 
Організатором/Партнером/Спонсором Конкурсу 
та/або будь-якою третьою особою. Надання такої 
згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про 
захист персональних даних». 
5.3. Заміна Призів Конкурсу будь-яким іншим 
благом, в тому числі грошовим еквівалентом  не 
допускається.  
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5.4. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу 
здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу 
та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу 
на сайті та в соціальних мережах Партнера 
конкурсу, а також на YouTube каналі 
https://www.youtube.com/channel/UCjcx98_QOHwg
WPU6dw-EnXw, розміщення скороченої інформації 
щодо механіки Конкурсу у рекламних матеріалах. 
5.5. Організатор забезпечує об’єктивність та 
неупередженість визначення Переможців Конкурсу 
5.6. Організатор Конкурсу, Партнер та/або Спонсор 
Конкурсу не вступають у дискусії між Учасниками 
Конкурсу щодо визнання Учасників Конкурсу 
Переможцями Конкурсу. 
5.7. Організатор Конкурсу/Партнер та/або Спонсор 
Конкурсу має право виключити з участі у Конкурсу 
особу, яка  
а) несвоєчасно надала інформацією, необхідну для 
вручення Призу, та/або 
б) вказала неповну, недостовірну інформацію, що є 
обов’язковою відповідно до даних Правил, та/або 
в) не надала повний комплект копій документів 
та/або інформації, як вказано у п.4.2. вище, та/або 
г) не виконала інших вимог даних Правил. 
При цьому така особа не має права на одержання 
від Організатора, Партнера та/або Спонсора 
Конкурсу будь-якої компенсації у зв’язку із 
відмовою у врученні Призу.  
5.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає 
неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, 
не врегульованих цими Правилами, остаточне 
рішення приймається Організатором/Партнером 
та/або Спонсором Конкурсу відповідно до вимог 
чинного законодавства України.  
5.9. Своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу 
повністю погоджуються з цими Правилами та 
зобов’язуються їх виконувати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10. Організатор, Партнер Конкурсу та/або Спонсор 
Конкурсу не несуть відповідальності за:  
а) технічні проблеми з передачею даних при 
застосуванні каналів зв’язку, що використовуються 
під час проведення Конкурсу;  
б) втрату, затримку або пошкодження поштових та 
інших відправлень, внаслідок обставин, які не 
залежать від нього (наприклад, якщо втрата, 
затримка або пошкодження відправлення 
відбулася з вини пошти або третіх сторін), а також з 
причини зазначення Учасником Конкурсу 
неправильної та/або неповної, та/або не оновленої 
адреси;  
в) невиконання (несвоєчасне виконання) 
Учасниками Конкурсу своїх обов’язків, 
передбачених цими Правилами; 
г) у разі надіслання Призу засобами поштового 
зв’язку та/або іншим шляхом та на умовах, 
визначених Організатором/Партнером та/або 
Спонсором Конкурсу, за неотримання/несвоєчасне 
отримання відправлення та додаткові витрати 
Учасника Конкурсу, пов’язані з отриманням 
відправлення. 
5.11. Результати Конкурсу, визначені 
Організатором/Партнером та/або Спонсором 
Конкурсу є остаточними і оскарженню не 
підлягають. 
5.12. Організатор Конкурсу/Партнер та/або Спонсор 
Конкурсу мають право в будь-який момент в 
односторонньому порядку змінити Правила 
Конкурсу. 
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