Офіційні правила участі в Заході «Фітоексперт-2019»
1.1. Правила участі в заході «Фітоексперт-2019» (далі — Правила) розроблені на
замовлення Приватного акціонерного товариства «Ліктрави», що розташоване за адресою:
10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21 (далі — Сторона-1)
Товариством з обмеженою відповідальністю «Доріс Адвертайзинг», місцезнаходження
якого: м. Житомир, вул. Гагаріна, 47 (далі — Сторона-2).
1.2. Сторона-2 є відповідальною за проведення комунікації з Учасниками Заходу,
залучення медіа, анонсування Заходу, інформування всіх Учасників Заходу щодо
ключових подій на сайті phytoexpert.com.ua, вручення Заохочень/Дипломів.
2. Тривалість Заходу
2.1. Захід проводиться з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно.
2.2. Тривалість Заходу може бути збільшена за рішенням Сторони-1.
3. Право на участь у Заході
3.1. Взяти участь у Заході мають право всі особи, що є спеціалістами у галузі медицини та
фармацевтики, здобули медичну освіту та які досягли 18-річного віку й проживають на
території України (далі — «Учасники»), крім:
 території Автономної Республіки Крим;
 м. Севастополя;
 території проведення антитерористичної операції.
3.2. Не визнаються Учасниками Заходу і не мають права брати в ньому участь працівники
Сторони-1 та Сторони-2 та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та
реалізації Заходу та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
3.3. Участь у Заході обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
3.4. Для набуття статусу учасника Заходу, отримання балів та Заохочень особі, що
відповідає вимогам п. 3.1 цих Правил, необхідно зареєструватися або авторизуватися
через соціальну мережу Facebook на сайті phytoexpert.com.ua та/або заповнити анкету
(тести) в письмовому вигляді шляхом особистого контакту із представниками Сторони-1,
заповнити розділ «Мої дані» особистого кабінету, зокрема, завантажити диплом про
медичну освіту, в такий спосіб підтвердивши, що вона є спеціалістом у сфері охорони
здоров'я.
4. Умови участі в Заході
Учасники Заходу мають право:
4.1. Ознайомлюватися з матеріалами лекцій.
4.2. Проходити тестування за матеріалами лекцій.
4.3. Розміщувати власні рецепти у розділі «Фіторецепти».

4.3.1. Фіторецепт публікується на сайті лише за умови успішного проходження
модераторської перевірки.
4.3.2.Максимально допустима кількість розміщених рецептів на місяць — п’ять.
4.4. Запрошувати колег до участі в Заході.
4.4.1. Запрошення колег до Участі в Заході здійснюється шляхом надсилання їм
спеціально згенерованого покликання, яке доступне в профілі Учасника.
4.5.Накопичувати віртуальні «ромашки» для обміну на Заохочення. «Ромашки» бали, які
отримує Учасник за виконання всіх/деяких умов, передбачених цими Правилами.
4.6. Накопичувати бали для отримання Диплома.
5. Умови накопичення «ромашок»/балів
5.1. За кожну правильну відповідь у тестуванні за матеріалами лекцій Учаснику Заходу
нараховується 10 «ромашок».
5.1.1. Незалежно від кількості лекцій, опублікованих на сайті, для отримання
«ромашок» доступні лише тести за матеріалами 10 найновіших лекцій.
5.1.2. Якщо Учасник неправильно відповів на всі чи деякі запитання тесту й,
відповідно, не зібрав усі ромашки, він може спробувати пройти тест ще раз.
Ромашки при цьому нараховуються за кожну додаткову правильну відповідь.
5.2. За один розміщений фіторецепт Учасник Заходу отримує 40 «ромашок».
5.2.1. Нарахування «ромашок» за фіторецепт здійснюється лише за умови, що він
успішно пройшов модераторську перевірку й був опублікований на сайті.
5.3. За запрошення колеги до участі в Заході шляхом надсилання йому спеціально
згенерованого покликання Учасник отримує 50 «ромашок».
5.3.1. Один Учасник може запросити до участі в Заході не більше п’яти колег та
отримати за це не більше 250 «ромашок».
5.3.2. Учаснику нараховуються «ромашки», якщо запрошений колега перейшов за
покликанням та успішно зареєструвався на сайті phytoexpert.com.ua.
5.4. Максимальна кількість «ромашок», яку може набрати Учасник за період тривалості
Заходу відповідно до п. 5.1‒5.3, — 2000.
5.5. За проходження тестувань за матеріалами лекцій Учасник Заходу отримує бали.
5.5.1. Бал нараховується за кожен тест, якщо Учасник дав понад 90 %
правильних відповідей на запитання.
5.5.2. Бал можна отримати лише з першої спроби проходження тестування.
5.5. Кількість накопичених «ромашок»/балів Учасник Заходу може перевірити в
особистому кабінеті.
5.6. У випадку використання Учасником Заходу спеціальних комп’ютерних програм,
інтерактивних засобів тощо, що дозволяють здійснювати збільшення кількості
«ромашок»/балів технічним шляхом, участь такого Учасника в Заході буде припинена, а
сам Учасник вважатиметься таким, що порушив вимоги цих Правил та не має права на
отримання Заохочень.
5.7. Плата за право участі в Заході та/або у визначенні Власників Заохочень Заходу не
стягується.
6. Умови обміну «ромашок» на Заохочення

6.1. Учасник має змогу обміняти накопичені «ромашки» на зазначені в Правилах
Заохочення.
6.2. У випадку, коли на віртуальному рахунку Учасника кількість «ромашок» буде
достатньою для отримання Заохочення, і таке Заохочення буде в наявності, Сторона-2
здійснює вручення Учаснику такого Заохочення.
6.3. Фонд Заохочень:
Назва

Необхідна
кількість
«ромашок»

Загальна
кількість, шт.

Яскрава кулінарна лопатка

250

52

Набір із трьох банних рушників

2000

11

Набір із двох серветок під гаряче

500

28

Зручна сумка

500

73

Яскрава відкривачка

300

65

Зручна косметичка

600

68

Набір із двох дек

1500

13

Термостакан з подвійним склом

1000

39

Електричний консервний ніж

500

77

Зручний фартух

500

85

Термочашка керамічна

700

72

Пляшка для води

700

44

Сумка для ноутбука

600

67

Килим для ванної кімнати

1500

28

Набір для ванної кімнати

500

42

Набір свічок

250

42

Набір для сиру

1500

43

6.4. У випадку, коли обраного Заохочення немає у наявності, Учасник має змогу обміняти
накопичені «ромашки» на інші зазначені в Правилах Заохочення, що є у наявності.
6.5. Фонд Заохочень Заходу обмежений і складає зазначену вище кількість.

6.6. Сторона-1 має право збільшити загальний Фонд Заохочень Заходу або включити до
фонду інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, про що повідомляє в порядку,
аналогічному опублікуванню цих Правил.
6.7. Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень може відрізнятися від їхніх зображень на
рекламно-інформаційних матеріалах.
6.8. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається. Подарунки обміну та
поверненню не підлягають.
7. Умови отримання Диплома
7.1.Учасник може отримати Диплом після проходження тестування, якщо під час
проходження тестування зібрав для цього достатню кількість балів — 10.
7.2. Після замовлення Диплома бали списуються з віртуального рахунку.
7.3. Дипломи виготовляються і надсилаються учасникам наприкінці періоду тривалості
Заходу.
8. Порядок отримання Заохочень/Дипломів
8.1. Отримати Заохочення/Диплом можна лише за умови, що Учасник заповнив всі дані в
розділі «Мої дані» особистого кабінету та обов’язково завантажив диплом про медичну
освіту.
8.1.1. Надана інформація має бути коректною і правдивою. Скан-копії або
фотографії документів повинні бути чіткими й розбірливими.
8.2.2. Диплом вважається таким, що пройшов модерацію, якщо:
 ПІБ на документі та ПІБ власника акаунта співпадають;
 диплом підтверджує наявність медичної освіти;
 номер диплома унікальний і не співпадає з жодним іншим у базі.
Диплом, що відповідає цим вимогам, отримує статус «Підтверджено».
8.3.3. У разі відмови від надання зазначеної інформації або надання інформації,
що має ознаки фальсифікації, Сторона-1/Сторона-2 мають право відмовити
Учаснику в наданні Заохочень/Диплома.
8.2. При підтвердженні отримання Заохочень/Диплома, з віртуального рахунку Учасника
Заходу знімається/списується автоматично відповідна кількість «ромашок»/балів. Заміна
«ромашок»/балів грошовим еквівалентом не допускається.
8.3. Замовлення Заохочення/Диплома проходить в особистому кабінеті сайту
phytoexpert.com.ua.
8.4. Відправлення Заохочень/Диплома відбувається Стороною-2 за допомогою служби
доставки «Нова пошта». Учасник може отримати Заохочення/Диплом за умови
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує його особу.
8.5. Сторона-2 має право відмовити Учаснику у Заохоченні/Дипломі у випадках
порушення ним цих Правил.
9. Обмеження

9.1. Сторона-1 та Сторона-2 не несуть відповідальності за роботу операторів зв’язку, будьякі помилки поштових та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не
надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
9.2. Сторона-1 та Сторона-2 не несуть відповідальності за неможливість
надсилання/надання Заохочень/Диплома Учасникам Заходу з будь-яких причин, що не
залежать від Сторін, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону
або інший спосіб зв’язку з Учасником Заходу були зазначені неправильно та/або
нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Заходу не має права на одержання
від Сторони-1 та Сторони-2 жодної компенсації.
9.3. Сторона-1 та Сторона-2 не несуть відповідальності щодо подальшого використання
Учасниками Заходу наданих Заохочень/Диплома після їх/його одержання та/або за
неможливість Учасників Заходу скористатися наданим Заохоченням/Дипломом з будьяких причин.
9.4. Сторона-1 та Сторона-2 не вступають у жодні суперечки щодо визнання будь-яких
осіб Учасниками Заходу прав на одержання Заохочень/Диплома.
9.5. Сторона-1 та Сторона-2 не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в
умовах форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будьякого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення
Заходу, інших непідвладних контролю з боку Сторін обставин, якщо ці обставини
перешкоджають виконанню таких зобов’язань.
9.6. Право на отримання Заохочень/Диплома мають лише особи, які є Учасниками Заходу.
Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення/Диплом
буде предметом угоди або засобом платежу.
9.7. Учасники Заходу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).
9.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Офіційних
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
остаточне рішення ухвалює Сторона-2 відповідно до вимог чинного законодавства
України. Рішення Сторони-2 є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.9. У разі, якщо Учасник Заходу з якихось причин не може отримати Заохочення/Диплом
особисто, такий Учасник Заходу не має права передати/поступитися своїм правом третій
особі, і в такому випадку вважається, що Учасник відмовився від Заохочень/Диплома.
10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Учасник, який бере участь у Заході, цим підтверджує, що він є дієздатним та
повнолітнім. У разі, якщо під час отримання Заохочень/Диплома буде достеменно
встановлено, що особа, яка взяла участь у Заході, не може бути Учасником, Учасник
втрачає право на отримання Заохочень/Диплома.
10.2. Сторона-1 за погодженням Сторони-2 залишає за собою право збільшувати
тривалість Заходу/змінювати Офіційні Правила Заходу на власний розсуд, при цьому
опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил.
10.3. Своєю участю у Заході всі Учасники засвідчують свою згоду на отримання
безкоштовної інформації та рекламних матеріалів щодо продукції Сторони-1, заходів,
пов’язаних з діяльністю Сторони-1, а також на укладання всіх необхідних документів для

документального засвідчення процедури отримання Заохочень/Диплома, наданих
Учаснику Стороною-1.
10.4. У разі, якщо Учасник, який отримав право на Заохочення/Диплом, з будь-яких
причин, що не залежать від Сторін, не має змоги отримати Заохочення/Диплом, він не має
права на отримання від Сторони-2 будь-якої компенсації.
10.5. Сторона-1 та Сторона-2 не беруть на себе відповідальності з приводу будь-яких
суперечностей щодо права власності на Заохочення/Диплом.
10.6. Учасники Заходу погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
10.8. Беручи участь у Заході, Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з
Офіційними Правилами Заходу та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення
Учасником Заходу цих Правил або відмова Учасника від належного їх виконання
вважаються відмовою Учасника від участі в Заході та отримання Заохочень/Диплома, при
цьому така особа не має права на одержання від Сторони-1 та/або Сторони-2 будь-якої
компенсації.
10.9. Для реалізації Заходу Сторона-2 має право залучати будь-яких третіх осіб.
10.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів
приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання
однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Заході всі Учасники Заходу
погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
10.11. Учасник Заходу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник
Заходу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою
участю в Заході та отриманням Заохочень/Диплома. Беручи участь у Заході, кожен
Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами,
буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних
даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», а також з тим, що
його добровільне надання персональних даних є згодою на їх обробку Стороною-1 та
Стороною -2 на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або
будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для реалізації
Заходу згідно з офіційними правилами підготовки статистичної інформації тощо,
підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе
Стороною-1 та Стороною-2 з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що
не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передавання третім особам),
зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника,
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право
публікації (включно з його іменем і зображенням) у засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання
інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Стороною-1 та Стороною-2 та/або будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу
України.
10.12. Беручи участь у Заході, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з
правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Сторони та
інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення
про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
10.13. Учасник має право:



на отримання відомостей про місцезнаходження Сторони-1 та Сторони-2 як
володільця/розпорядника його персональних даних;
 вимагати від Сторони-1 та Сторони-2 як володільця/розпорядника його
персональних даних уточнення своїх персональних даних;
 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
10.14. Обробка персональних даних може здійснюватися Стороною-1 та Стороною-2
самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою
збереження конфіденційності.
10.15. Персональні дані Учасника Заходу зберігаються в базі до їх відкликання за
письмовим проханням Учасника Заходу. У разі відкликання згоди на обробку
персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Заході.
11. Порядок і спосіб інформування Учасників про умови Заходу
11.1. Офіційні Правила розміщуються на веб-сторінці Заходу; скорочена інформація щодо
Заходу розміщується на рекламних матеріалах.
11.2. Додаткова інформація щодо Заходу надається за електронною адресою, яка вказана
на сайті протягом усього періоду тривалості Заходу.

