
Правила конкурсу «#ЧИТАЮ_З_KREDOBANK_ЇДУ_У_ВАРШАВУ» 

1. Організатор конкурсу. 

1.1. Організатором конкурсу є Акціонерне Товариство «КРЕДОБАНК» (далі по тексту - 

«Організатор»).  

1.2. Мета проведення конкурсу - популяризація послуг Організатора, які надаються під торговим 

знаком Kredobank( разом зі «стрілкою»). 

2. Учасники, територія проведення конкурсу, термін проведення конкурсу. 

2.1. Взяти участь у конкурсі мають право громадяни України, учасники всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Книгоманія – 2019», які, відповідно до умов конкурсу стали переможцями 2-го етапу та 

вийшли до 3-го етапу Конкурсу «Книгоманія - 2019». 

2.2. Учасниками конкурсу не можуть бути особи, які не виконали умови конкурсу. 

2.3. Конкурс проводиться на всій території України. 

2.4. Період проведення конкурсу з 15 квітня 2019 року до 03 травня 2019 року.  

2.5. Оголошення переможця конкурсу «Читаємо з Kredobank» - 07 травня 2019 року. 

3. Порядок проведення конкурсу. 

3.1. Участь в конкурсі означає повну згоду Учасника конкурсу з усіма умовами цього конкурсу. 

3.2. Для участі у конкурсі необхідно: 

3.2.1. Прочитати та зняти відео-відгук або Book-trailer на одну із перелічених книг: 

1. «Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей» (Шефер Бодо) 

2. «Кіра й таємниця бублика» ( Шефер Бодо) 

3. «7 звичок високоефективних підлітків» (Кові Шон) 

4. «Шлях до фінансової свободи. Bаш перший мільйон за сім років» (Шефер Бодо) 

5. «Скарга — це подарунок. Як зберегти лояльність клієнтів» (Джанель Барлоу, Клаус Мьоллер) 

6. «Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави» (Говард Шульц). 

3.1.1. Відео має бути тривалістю 1-2 хв., але не більше 3-хв. 

3.1.2. На прикінці відео потрібно згадати слоган конкурсу - «Читаю з КРЕДОБАНК тому їду у Варшаву». 

3.1.3. Розмістити відео у спільноті Таємного товариства книгоманів  - bit.ly/knyhomania_2019  з трьома 

хештегами: #Читаємо_з_Kredobank_їду_у_Варшаву; #Knyhomania2019; #bookforum. 

3.1.4. Зробити поширення розміщеного відео на свою сторінку та у пості позначити одного члена сім’ї з яким 

хотів би поїхати до Варшави.  

3.1.5. Стати (або вже бути) учасником спільноти «КРЕДОБАНК».  

3.1.6. Для того, щоб стати Учасником учаснику конкурсу та члену родини необхідно натиснути «Лайк» 

сторінки «КРЕДОБАНК», тим самим погодитися на отримання повідомлень публікованих в 

співтоваристві. 

3.2. Розіграш подарунку проводитиметься серед учасників всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

«Книгоманія – 2019», які, відповідно до умов конкурсу стали переможцями 2-го етапу та вийшли до 

3-го етапу Конкурсу «Книгоманія - 2019» і виконали усі умови конкурсу «Читаємо з Kredobank». 

4. Особливості визначення переможця. 

4.1. Переможцем може бути лише один учасник тільки один раз за весь період проведення конкурсу. 

4.2. Визначення переможця відбувається серед всіх учасників цього конкурсу, які виконали УСІ його 

умови та за найбільшою кількістю балів, які нараховуються за кількістю «вподобайок» та поширень в 

спільноті FB під його відео (за кожен «Like» - 1 бал, За кожне поширення – 2 бали). 

4.3. Оголошення Переможця відбудеться 07 травня 2019 року. Уповноважений представник від 

Організатора протягом двох тижнів має сконтактуватися та вручити переможцю подарунок. 

4.4. Оголошення переможця відбувається у соціальній мережі фейсбук на сторінці «КРЕДОБАНКУ». 

4.5. На момент вручення дарунку, переможець конкурсу повинен мати із собою документ, що посвідчує 

дійсність особи (паспорт, водійські права, учнівський квиток і т. п.) 

4.6. Закордонний біометричний паспорт або закордонний  паспорт із діючою візою (що дозволяє в’їзд на 

територію Республіки Польща ) відповідно до вимог законодавства 

http://bit.ly/knyhomania_2019


4.7. Наявність дозвольних документів для виїзду дитини за кордон (дозвіл мати/батька/опікуна тощо). 

4.8. У разі відсутності у Переможця конкурсу можливості/бажання отримати дарунок конкурсу з причин, 

які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю конкурсу жодних компенсацій, 

в тому числі грошових пов’язаних з цим.  

4.9. Учасники, що зайняли 2-ге та 3-тє місце отримають брендовані подарунки від КРЕДОБАНКУ та 

Букфоруму.. 

4.10. Організатор має право змінити дату та місце визначення переможця, повідомивши це на сторінці у 

Фейсбуку KREDOBANK. 

5. Дарунок. 

5.1. Дарунками конкурсу є: Поїздка до Варшави. 

5.2. Подарунок включає:  

5.2.1. Переліт для переможця конкурсу та одного повнолітнього члена родини далі по тексту 

«Переможці». 

5.2.2. Страхування переможців. 

5.2.3. Проживання у готелі протягом двох діб (один двомісний номер зі сніданком). 

5.2.4. Квитки у центр Коперника – 2 шт. 

6. Інші умови. 

6.1. Дарунок може бути отриманий Учасником тільки відповідно і на умовах цих Правил. 

6.2. Дарунок вручається Організатором конкурсу. 

6.3. Дарунок обміну та поверненню не підлягає. Організатор не несе відповідальності за використання 

Учасником Дарунку після одержання його Учасником. 

6.4. Грошовий еквівалент Дарунку не видається. 

6.5. Всі результати конкурсу остаточні і оскарженню не підлягають. 

6.6. Процедура визначення одержувачів Дарунку не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою і не 

переслідує мети отримання прибутку. 

6.7. Для організації та проведення конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом конкурсу 

Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. 

6.8. Ці Правила, так само як і будь-які зміни до них набувають чинності з моменту їх розміщення 

Організатором на сторінці спільноти «КРЕДОБАНК». 

6.9. Беручи участь у конкурсі, Учасники тим самим дають свою згоду на те, що їх персональні дані можуть 

надалі бути внесені в базу даних і використані Організатором та уповноваженими ними особами без 

будь-яких часових обмежень - у тому числі з рекламною / маркетинговою метою та / або будь-якими 

іншими методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі шляхом передачі 

третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або 

інших матеріалів про нього з рекламною /маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому 

числі його імені, прізвища, місця проживання і фотографії) в засобах масової інформації та будь-яких 

друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю із засобами масової інформації у випадку отримання 

дарунка, 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 та / або уповноваженими ними особами. 

6.10. Оподаткування дарунку здійснюється Організатором  згідно чинного законодавства України. 

Організатор може вимагати копії сторінок паспорту громадянина України, копію ідентифікаційного 

коду, для перевірки відповідності особистості Учасника цим Правилам при врученні дарунка. 

6.11. Беручи участь у конкурсі, Учасники повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх 

виконувати. Порушення Учасником цих правил або відмова Учасника від виконання цих Правил (в 

тому числі неподання необхідних документів для оподаткування дарунків) автоматично позбавляє 

його права на отримання Дарунку. 

 

https://www.facebook.com/kino.v.parku.z.KREDOBANK

