
ЗАТВЕРЖДЕНО

наказом Директора ПП «Соната»
№___  від __ березня 2014 г.

Правила участі в рекламній акції Правила участі в рекламній акції 
«Пропозиції для туристів від групи компаній «Соната» на виставці«Пропозиції для туристів від групи компаній «Соната» на виставці

UITT-2014UITT-2014

1. Організатор акції
1.1. Організатором рекламної акції «Пропозиції для туристів від групи компаній «Соната»

на  виставці  UITT-2014»  (далі  йменується  “Акція”)  є  Приватне  Підприємство  «Соната»,
місцезнаходження:  03127, м.  Київ,  просп.40-річчя Жовтня 120,  корп.  1, тел.  (044)  507-02-30,
(044) 502-15-14, факс (044) 486-85-92 (далі йменується “Організатор”).

1.2.  Акція  проводиться  з  метою  популяризації  та  розповсюдження  інформації  про
Організатора, привернення уваги до його бренду та послуг, які під ним надаються, розширення
мережі власних компаній та бази клієнтів, що є споживачами туристичних послуг. 

 

2. Територія і строки проведення Акції
2.1. Акція проводиться Організатором на території України відповідно до цих правил. 
2.2. Термін проведення Акції - з 26 березня 2014 р. по 28 березня 2014 р. включно. 

3. Участь у Акції
3.1.  Учасниками Акції  можуть  бути  усі  громадяни України,  які  досягли  повноліття  на

момент початку Акції, отримали рекламний флаєр та відповідають іншим вимогам визначеним
цими Правилами.

3.2. Не мають права брати участь у Акції працівники Організатора чи їх близькі родичі.
3.3. Кожен з учасників Акції зобов'язаний мати чинний паспорт громадянина України та

чинний паспорт громадянина України для в‘їзду за кордон, термін дії якого спливає не раніше
десяти місяців з моменту визначення переможця Акції.

3.4.  Рекламні  флаєри  розповсюджуються  Організатором  заздалегідь  у  випадковому
порядку серед потенційних Учасників Акції,  а також серед необмеженого та не визначеного
кола осіб під час проведення виставки UITT-2014.

 
4. Порядок та умови проведення Акції

4.1. Акція складається з двох частин. Перша частина передбачає розіграш знижки у розмірі
2000  (дві  тисячі)  грн  від  вартості  туру  від  туроператора  ТОВ  «Туристична  компанія
«Соната-Тревел» у будь-яку країну. Друга частина передбачає розіграш знижки, що становить
1000 (тисяча) грн 00 коп, на оформлення другої візи у групі компаній «Соната». 

4.2. Акція триває з 26 березня 2014 року по 28 березня 2014 року включно.
4.4.  Для  участі  у  першій  частині  Акції  особа,  яка  бажає  прийняти  в  ній  участь  та

відповідає вимогам, передбачених п. 3 даних Правил, має з‘явитися на виставці «UITT-2014»,
яка відбуватиметься у приміщенні «Міжнародного Виставкового Центру» (м. Київ, Броварський
пр-т, 15), підійти до стенду, на якому представлена група компаній «Соната», надати рекламний
флаєр  та  заповнити  заявку  на  будь-який  тур  туроператора  ТОВ  «Туристична  компанія
«Соната-Тревел».  Про  перелік  турів  можна  дізнатися  безпосередньо  під  час  проведення
виставки UITT-2014 чи на інтернет-сайтах Організатора, що зазначаються у п. 6.8. цих Правил.

4.5. Для участі у другій частині Акції особа, яка бажає прийняти в ній участь та відповідає
вимогам,  передбачених  п.  3  даних  Правил,  має  з‘явитися  на  виставці  «UITT-2014»,  яка



відбуватиметься  у  приміщенні  «Міжнародного Виставкового Центру»  (м.  Київ,  Броварський
пр-т, 15), підійти до стенду, на якому представлена група компаній «Соната», надати рекламний
флаєр та заповнити заявку на надання послуг щодо оформлення віз. Акція розповсюджується на
всі види віз при замовленні послуг щодо оформлення віз на двох чи більше осіб одночасно.

 4.6. З моменту заповнення заявки, передбаченої п. 4.4. чи п. 4.5. цих Правил, особа стає
Учасником першої та/або другої частини Акції відповідно.

4.7.  Організатором  Акції  з  числа  його  представників  утворюється  комісія,  яка  обирає
переможця першої та другої частин Акції серед її Учасників. 

4.8. Обрання переможця першої та другої частини Акції здійснюється шляхом випадкового
вибору  (жеребкування)  у  строк  до  28  березня  2013  р.  Більш точні  дату  та  час  проведення
жеребкування буде повідомлено під час проведення виставки  UITT-2014 та  на сайтах групи
компаній «Соната» (зазначені у п. 6.8. цих Правил).

4.9. Переможець першого чи другого етапів Акції не може обміняти отриману знижку на
грошовий еквівалент.

4.10. Переможець першого чи другого етапів Акції не може передати своє право на знижку
третій особі чи будь-яким іншим чином його відчужити.

4.11. У випадку відмови від укладення договору згідно наданої заявки, яка стала підставою
для участі у першому чи другому етапах Акції, Учасник акції втрачає отримане ним право на
знижку.

5. Захист персональних даних
5.1. Беручи участь у Акції, учасники тим самим надають Організатору дозвіл на обробку

їхніх  персональних  даних  з  метою  забезпечення  проведення  Акції  та  забезпечення  власної
участі  у Акції,  висвітлення Акції  у засобах масової інформації,  забезпечення податкового та
бухгалтерського обліку відповідних господарсько-правових операцій та інших не обхідних дій,
передбачених чинним законодавством України. Зазначені персональні дані включають: 

5.1.1. прізвище, ім'я та по батькові; 
5.1.2.   дані  паспорту  громадянина  України,  включаючи  номер,  серію  паспорта,

найменування органу, яким виданий паспорт, дату видачі паспорта;
5.1.3. копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків

про видачу реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків;

5.1.4. номер телефону для зв'язку з учасником Акції;
5.1.5 поштова адреса для листування, адреса електронної пошти;
5.1.6 будь-які інші персональні дані, необхідні для забезпечення участі у Акції.
5.2. Детальні умови, строк та мета обробки персональних даних визначаються письмовою

згодою учасників.
5.3. Беручи участь у Акції, учасники надають Організатору свою згоду на використання

ним,  без  виплати  будь-якої  винагороди  учасникам  Акції,  імен,  фотозображень  та  інших
персональних даних учасників Акції для поширення інформації чи інформаційних матеріалів
про  Акцію  у  засобах  масової  інформації,  для  виготовлення  реклами  Акції,  реклами
Організатора, їх товарів, послуг чи об'єктів права інтелектуальної власності які їм належать у
зв'язку з проведенням Акції, включення зазначених вище персональних даних у таку рекламу та
поширення  цієї  реклами  на  будь-яких  видах  рекламоносіїв,  включаючи  радіо,  телебачення,
інтернет, друковані засоби масової інформації, носії зовнішньої реклами. 

 
6. Прикінцеві положення

6.1.  Організатор не  несе  відповідальність  за  неможливість виконання Акційних умов у
випадках:

6.1.1.  порушення учасниками цих Правил;
6.1.2. відмови учасника від реалізації Акційних умов; 



6.1.3. відсутності в Учасника Акції можливості виконання Акційних умов з причин, що не
залежать від Організатора Акції; 

6.1.4.  ненадання  або  несвоєчасне  надання  Учасником  Акції  флаєра,  копій  документів,
передбачених  цими  Правилами  та  необхідних  для  укладення  передбачених  договорів,  або
надання копій цих документів у неповному обсязі.

6.2.  Організатор не  несе  відповідальності  за  неможливість  виконання своїх  зобов'язань
перед  Учасниками  Акції  у  випадку  настання  обставин  непереборної  сили  (форс-мажорних
обставин),  таких  як  стихійні  лиха,  пожежі,  повені,  військові  дії,  блокади,  істотні  зміни  в
законодавстві,  що  діють  на  території  проведення  Акції,  інші  непідвладні  контролю  з  боку
Організатора обставини. 

6.3.  Організатор  не  несе  відповідальності  за  роботу  третіх  осіб  (операторів  зв’язку,
поштових служб,  перевізників  тощо) внаслідок яких Учасник Акції  не зміг виконати Умови
Акції.

6.4.  Учасники  Акції  самою  лише  участю  у  Акції  надають  Організатору  згоду  на
використання  їхніх  найменувань,  зображень,  а  також на  використання іншої  інформації  про
Учасників Акції,  яка стала доступною Організатору Акції при її проведенні, для висвітлення
Акції у засобах масової інформації.

6.5. Передача прав Учасника Акції третім особам не допускається. 
6.6.  Особи,  які  взяли участь у Акції,  тим самим виражають згоду з  цими Правилами і

приймають  на  себе  зобов'язання  з  їх  безумовного  виконання.  Учасники  Акції  зобов'язані
ознайомитися з цими Правилами та дотримуватись їх.

6.7.  Організатор  не  несе  відповідальності  за  достовірність  наданої  Учасниками  Акції
інформації.

6.8 Організатор має право на власний розсуд  в односторонньому порядку вносити будь-які
зміни і  доповнення до цих Правил. При затвердженні нової редакції  цих Правил, попередня
редакція Правил втрачає чинність. Правила Акції розміщуються Організатором на веб-сайтах:
http://www.sonata-travel.com/ та http://sonata-ua.com/

6.9. Детальну інформацію про Акцію, її умови, зміни та місце проведення можна дізнатись
за  телефоном  (044)  507-02-30,  (044)  502-15-14.  Усі  дзвінки  зі  стаціонарних  та  мобільних
телефонів в межах України сплачуються згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку.

http://www.sonata-travel.com/
http://sonata-ua.com/

