
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Рекламної акції під умовною назвою 

«#NemiroffCocktailChallenge 2021»  

Редакція від 02.03.2021.  

Етап 1 – Приготування коктейлю на тему «Modern ART» на основі 

продукції ТМ Nemiroff  The Inked Collection.   

(далі за текстом – «Правила»). 

1. Загальні умови:  
1.1. Замовником Акції «#NemiroffCocktailChallenge 2021» (надалі – «Акція») є 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВН ЛІМІТЕД».  
1.2 Виконавцем Акції «#NemiroffCocktailChallenge 2021» є ФОП Мащенко 
Марія Сергіївна. 
1.3. Акція проходить на сторінці Nemiroff у Facebook 

(https://www.facebook.com/NemiroffUkraine/ ), надалі – «Сайт» - 23.02.2021 р . 

п о  10.03.2021 р . включно та діє на всій території України, за винятком АР Крим 
та територій на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення.  

1.4. Результати Акції будуть оголошенні не пізніше н і ж  о  18:00, 22.03.2021 

р .  
 
2. Вимоги до Учасників Акції: 
2.1. В Акції можуть брати участь лише дієздатні громадяни України, яким на момент 
початку Акції виповнилося 18 років і за фахом до 23.02.2021 працювали барменами 
в останні три роки. 

2.2. Учасник акції має бути зареєстрованим на веб-сайті www.facebook.com або 
Instagram.com та мати відкритий профіль. 
2.3. Учасник акції має обв’язково заповнити реєстраційну форму згідно п. 4.2 до 
10.03.2020 включно. 
2.4. Учасниками Акції не можуть бути: 
а) працівники Організатора та Виконавця та члени їхніх родин (чоловік/дружина, 
діти, брати/сестри, батьки); 
б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність 
до проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, 
брати/сестри, батьки). 
 
3. Подарунковий фонд Акції. 
3.1. Кількість відео від одного учасника – не більше 1 (одного). 
3.2.Всі Учасники, які відповідають вимогам та умовам цієї Акції та надіслали відео 
у відповідності до Розділу 4 цих Правил, отримують  Подарунок, а саме – виплата в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 
3.3. Двадцять Учасників мають можливість отримати головні подарунки Акції – 
5 000 (п’ять тисяч) гривень кожному. Відбір двадцяти переможців проводиться  
комісією із складу представників Замовника та Виконавця, а також запрошені журі. 
Усього комісія сладається з п’яти осіб. Журі відбирає кращі ролики Учасників у 
кількості  20 роликів отриманих в рамках Акції, за критеріями: 
- відповідність заданій темі; 
- цікавий та креативний сюжет на задану тему; 
- якість знятого матеріалу; 
- подача та виконання приготування напою; 
- наявність цікавої домашньої заготовки. 
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Переможці будуть оголошені на офіційній сторонці Nemiroff у Facebook 
(https://www.facebook.com/NemiroffUkraine/ ). 
 
3.4. Замовник залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку у випадку 
виявлення порушень Учасником правил Акції та/або ненадання 
інформації/документів необхідних для здійснення видачі Подарунка, та/або 
змінити умови Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд 
Акції, або включити в Акцію інші подарунки, не передбачені цими Правилами. 
3.5. Видача Подарунка (як Головного подарунка у розмірі 5000 грн. так і загального 
у розмірі 500 грн)  здійснюється протягом 10 робочих днів після оголошення 
переможців за умови надання Учасником на вимогу Виконавця 
інформації/документів необхідних для видачі Подарунка. 
3.6. Усі учасники, що виконали умови акції будуть запрошені на приватну онлайн 
лекцію від відомого бармена (ПІБ буде оголошено під час проведення акції), де 
зможуть отримати корисні знання за фахом. 
 
4. Умови участі в Акції. 
4.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в Розділі 2 
цих Правил та виконали умови, зазначені в п.4.2 цих Правил, які повністю згодні 
(факт участі в Акції і заповнення реєстраційної форми Акції прирівнюється до 
факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих 
Правил. 
4.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно: 
- зняти відео обсягом не більше 3 (трьох) хвилин, в якому учасник акції готує 
коктейль на вказану тему.  
- Відео має відповідати п. 4.4. Тема коктейлю «Modern ART».. Під темою «Modern 
ART» мається на увазі  відео, де окрім приготування коктейлю показане сучасне 
мистецтво – яскраве, оригінальне, провокаційне, що визиває емоції та змішує стилі.  
-  розмістити відео у себе на сторінці в facebook або Instagram в період дії акції з 
хєштегом #NemiroffCocktailChallenge ; 
- в тексті поста з відео має міститися рецепт напою на основі одного з трьох смаків 
The Inked Collection. Коктейль мусить містити одну домашню заготовку; 
- заповнити реєстраційну форму вказавши необхідні дані та посилання на відео 
матеріал https://forms.gle/B6UbKJH8GJhEgWCm6.  
4.3. В межах даної Акції забороняється надсилати:  
-  інформацію, яка не відповідає тематиці Акції; 
- фотографії та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, 
образи, завідомо наклепницьку інформацію, а також будь-яку інформацію, яка 
може бути розцінена як пропаганда насильства чи аморального характеру; 
- фотографії, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої 
поведінки, що може бути розцінена як порушення загальнолюдських норм та норм 
моралі, за виключенням випадків, явно розпізнаваних як гумор, пародія, сатира 
або розіграш; 
- посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються 
шахрайством і поширенням шкідливих програм; 
- інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення 
чинного законодавства України; 
- зображення інших осіб, які не давали Учаснику згоди на розміщення такого відео. 
4.4 Вимоги до відео: 
- тривалість до 3 хвилин; 
- відео приготування коктейлю відповідає заданій тематиці та не порушує норми та 
правила барменської етики; 
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- у відео є зображення продукції замовника ТМ Nemiroff The Inked Collection, що 
використовується у приготуванні коктейлю; 
- відео не містить сцен насильства, ненормативну лексику; 
- в відео забороняється присутність дітей та осіб, що не досягнули 18 років; 
- забороняється заклики до насильства та порушення правил карантину; 
- забороняється пряме заохочення до споживання алкогольних напоїв.  
 
5. Для отримання Подарунку Учаснику Акції необхідно. 
5.1.   Виконати умови акції визначені в Розділі 4 цих Правил.  
5.2.  Надати Виконавцю та Організатору Акції, шляхом заповнення реєстраційної 
форми своїх контактних даних та іншої необхідної інформації за посиланням 
https://forms.gle/B6UbKJH8GJhEgWCm6 
5.3  Вказати Виконавцю дані для отримання подарунку. 
5.4. Надати Виконавцю копії документів необхідних для здійснення перерахування 
Подарунка. 
 
Інші умови. 
6.1 Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник 
Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою 
участю в Акції. 
6.2.Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений 
і повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він 
ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, 
що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку 
Організатором та Виконавцем на їх власний розсуд будь-якими способами з 
маркетинговою та / або будь-який інший метою, що не суперечить законодавству 
України (в т.ч. проведення маркетингового дослідження, для підготовки 
статистичної інформації, надсилання інформаційних та рекламних матеріалів 
тощо). 
6.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з 
правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що інші треті 
особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове 
повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його 
персональні дані. 
6.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право: 
- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця Акції 
як власника / розпорядника його персональних даних; 
- вимагати від Організатора/Виконавця Акції як власника / розпорядника його 
персональних даних уточнення своїх персональних даних; 
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення 
законодавства про захист персональних даних. 
6.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором /Виконавцем 
самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з 
умовою збереження конфіденційності.  
6.6. Виконавець /Організатор  Акції не несе жодної відповідальності за порушення 
прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних. 
6.7. Організатор/Виконавець залишає за собою право змінити умови Акції у будь-
який момент, до завершення терміну її проведення. Зміни до умов Акції 
публікуються в той же спосіб  як і початкові умови Акції.  
 


