Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Директора
ТОВ «УКРДАТАКОМ»
№ ___ від _______2018р.
_________________А.М. Скоробагатько
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ
«Великодній подарунок»
1.
2.
3.

Організатором та Виконавцем розіграшу є ТОВ «УКРДАТАКОМ».
Період проведення розіграшу: 26.03.2018 р. – 12.04.2018 р.
Учасники розіграшу: існуючі абоненти ТОВ «УКРДАТАКОМ» або будь-які особи, що
проживають в зоні покриття мережі RusanovkaNet (виключно фізичні особи), крім
співробітників ТОВ «УКРДАТАКОМ».
4. Умови розіграшу.
Розіграш «Великодній подарунок» проводиться у відкритій сторінці RusanovkaNet в
соціальній мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/RusanovkaNet/ між
учасниками, що виконали умови розіграшу та присвячений Великоднім святам 2018 року.
Переможці Розіграшу отримають безкоштовні місяці Інтернету згідно зі своїм тарифним
планом (для нового абонента – згідно з тарифним планом на вибір) у кількості відповідно до
зайнятого у Розіграші призового місця:
1 місце – 3 (три) місяці безкоштовного Інтернету;
2 місце - 2 (два) місяці безкоштовного Інтернету;
3 місце – 1 (один) місяць безкоштовного Інтернету.
Під безкоштовними місяцями Інтернету розуміється оплата за тарифний план в розмірі
1,00 грн./міс.
Для того, щоб стати учасником Розіграшу необхідно до 12 квітня 2018р. (до 12 год. 00
хв.):
- поставити відмітку “Подобається” на сторінці RusanovkaNet в соціальній мережі
Facebook за посиланням https://www.facebook.com/RusanovkaNet/;
- поділитися постом з інформацією про проведення Розіграшу на своїй сторінці
профілю в соціальній мережі Facebook, переконавшись, що профіль доступний для
загального перегляду;
- написати в коментарях до посту з інформацією про проведення Розіграшу слова
Великоднього привітання (Коментар з привітанням до посту не повинен містити
погрози, образи, нецензурну лексику. Коментарі, які не будуть відповідати вказаним
вимогам будуть видалені Провайдером, а особи, що їх залишили, будуть вважатись
такими, що не виконали умов Розіграшу).
Переможці Розіграшу будуть визначені за допомогою незалежного сервісу
www.random.org (перші три учасники списку, визначеного вказаним сервісом) та оголошені
13 квітня 2018 р. шляхом розміщення інформації на сторінці RusanovkaNet у соціальній
мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/RusanovkaNet/ .
Якщо серед переможців Розіграшу буде особа, яка не є діючим абонентом ТОВ
«УКРДАТАКОМ», то обов’язковою умовою отримання «подарунку» є оплата за підключення
до мережі , що складає 100,00 грн.
Під участю у Розіграші мається на увазі, що учасник ознайомлений з цими Правилами.
Соціальна мережа Facebook повністю звільняється від відповідальності за проведення
цього Розіграшу на сайті відповідно до Правил, розміщених за посиланням
https://www.facebook.com/page_guidelines.php.

