ПРАВИЛА
проведення Конкурсу «Конкурс рецептів від ТМ Шостка» на телеканалі «ІНТЕР»
1. Загальні положення.
1.1. 
Організатором Конкурсу «Конкурс рецептів від ТМ Шостка» (далі – Конкурс) є ПАТ
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА».
Юридична адреса: 41100, Україна, м. Шостка, Сумская обл., вул. Родини Кривоносів, 27А, тел.
(05449) 42 850.
1.2. 
Технічним партнером Конкурсу є
ПрАТ «Телеканал «Інтер».
Юридична адреса: м. Київ, вул. Дмитрівська, 30, аккаунт facebook.com/GotuemoRazomInter.
1.3.Конкурс проводиться в передачі «Готуємо разом» в ефірі телеканалу «Інтер» та на аккаунті
проекту «Готуємо разом» в facebook.com/GotuemoRazomInter 04.03.2018 року по 04.05.2018
рoку включно.
1.4
. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться після визначення кожного Переможця
відповідно до цих Правил на сторінці facebook.com/GotuemoRazomInter, та на сайті
www.shostkasyr.com.
1.5
. За результатами Конкурсу, який пройде з 04.03.2018 року по 04.05.2018 рік кожної п‘ятниці
1 (один) переможць отримає кошик, наповнений продукцією ТМ «Шостка» (ДАРУНОК) в
асортименті, загальною вагою не менш 3 кг за найкращий рецепт з плавленим сиром Янтар ТМ
«Шостка»; рецепт страви переможця буде опублікований на сайті www.shostkasyr.com з
зазначенням автора. 4.05 2018 серед переможців кожного тижня буде обраний
СуперПереможець, який отримає СУПЕРПОДАРУНОК – (поїздку та присутність на зйомках
програми Готуємо разом) : Суперпереможець буде обраний серед переможців тижня.
2. Вимоги до Учасників Конкурсу.
2.1
. До участі в Конкурсізапрошуються громадяни України, яким на момент початку Конкурсу
виповнилося 18 років.
2.2.
До участі у Конкурсі не допускаються:
працівники Організатора Конкурсу;
близькі родичі працівників Організатора Конкурсу;
працівники Технічного партнера;
близькі родичі працівників Технічного партнера.
3. Для отримання Дарунку Переможцю Конкурсу необхідно:
3.1. Умови участі в Конкурсі.
Для того, щоб стати Учасником Конкурсу, необхідно в період проведення Конкурсу виконати
всі перераховані нижче умови:
А) ознайомитись з цими правилами участі у Конкурсі;
Б) уважно стежити за оголошенням ведучих програми «Готуємо разом»;
В) у період з 04.03.2018 року по 04.05.2018 рік, щотижня з понеділка 00 год. 00 хв. по четвер 24
год. 00 хв. приготувати будь-яку страву за власним рецептом з використанням плавленого сиру
в ванночках Янтар ТМ «Шостка», сфотографувати готову страву з ванночкою Янтар ТМ
Шостка і датою приготування (дату можна написати на папері і покласти поряд зі стравою), та
надіслати фото разом із рецептом страви на електронну адресу gotuemoshostka@ukr.net
.
Щотижня для участі в конкурсі учасник має приготувати нову страву, оформити й надіслати її
фото відповідно до умов, зазначених вище у цьому пункті. Учасник не може брати участі в
конкурсі з фотографією однієї й тієї ж страви більш ніж один раз.
4.Визначення Переможців Конкурсу.
4.1
. Переможців конкурсу визначатимуть щоп‘ятниці протягом періоду проведення Конкурсу 
з
04.03.2018
року по 04.05.2018 рік включно.

Кожної п‘ятниці 1 (один) переможець отримає кошик, наповнений продукцією ТМ «Шостка»
(ДАРУНОК) в асортименті, загальною вагою не менш 3 кг за найкращий рецепт з плавленим
сиром Янтар ТМ «Шостка»; рецепт страви переможця
буде опублікований на сайті
www.shostkasyr.com з зазначенням автора. 4.05.2018 за допомогою сервісу random.org серед
переможців
кожного
тижня
буде
обраний
СуперПереможець, який
отримає
СУПЕРПОДАРУНОК – (поїздку та присутність на зйомках програми Готуємо разом)
4.1.1. Кожен учасник може виграти лише один щотижневий ДАРУНОК протягом періоду
04.03.2018 
року по 04.05.2018. Тобто, в разі перемоги, подальша участь переможця в конкурсі
неможлива у щотижневих розіграшах. Але тільки переможці тижня, обрані протягом з
04.03.2018
року по 04.05.2018, приймають участь у розіграші СУПЕРПОДАРУНКА.
4.2
.Остаточні результати Конкурсу фіксуються комісією у складі не менше 2 осіб від
Організатора. Комісія слідкує за додержанням чинного законодавства України, цих Правил
щодо захисту прав учасників під час проведення конкурсу, вирішує будь-які спірні питання, що
мають місце під час його проведення та підтверджує його результати.
4.3. Імена, прізвища, місто та назви рецептів Переможців Конкурсу будуть опубліковані на
сторінках facebook.com/GotuemoRazomInter та на сайті www.shostkasyr.com. Також технічний
партнер повідомляє переможців за допомогою приватного повідомлення з електронної адреси:
gotuemoshostka@ukr.net.
4.4. 
У випадку, якщо Технічному партнеру не вдається зв’язатися із Переможцем протягом
трьох робочих днів, наступних за днем визначення переможця, і Переможець також не
зв’язується із Технічним партнером протягом вказаного строку, такий Переможець втрачає
право на отримання Дарунка і Організатор має право визнати нового Переможця за допомогою
процедури, описаної у п. 4.1. Така процедура може тривати до тих пір, поки черговий
Переможець зв’яжеться з Технічним партнером та підтвердить свою готовність отримати
Дарунок.
4.5
. Результати Конкурсу, зафіксовані та оголошені Організатором, є остаточними і не можуть
бути змінені чи оскаржені.
5. Дарунок за підсумками Конкурсу.
5.1.За результатами Конкурсу з 04.03.2018 року по 04.05.2018 рік кожної п‘ятниці буде обрано
буде обраний один Переможець, який отримає кошик, наповнений продукцією ТМ «Шостка»
(ДАРУНОК) в асортименті, загальною вагою не менш 3 кг, рецепт страви першого переможця
буде опублікований на сайті www.shostkasyr.com з зазначенням автора.
4.05.2018 за допомогою сервісу random.org серед переможців кожного тижня буде обраний
СуперПереможець, який отримає СУПЕРПОДАРУНОК – (поїздку та присутність на зйомках
програми Готуємо разом)
5.2
. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможця отримати ДАРУНОК
Конкурсу та не зобов’язаний надати Переможцю жодних компенсацій.
6. Порядок, умови і терміни отримання ДАРУНКІВ.
6.1. Для підтвердження отримання ДАРУНКА, Переможець Конкурсу, протягом трьох
календарних днів, наступних за днем визначення переможця, повинен зв’язатися з технічним
партнером конкурсу за допомогою приватного повідомлення на
електронну адресу:
gotuemoshostka@ukr.net та підтвердити свою готовність отримати ДАРУНОК на умовах цього
Конкурсу, або повідомити про неможливість його отримання. Також Переможець повинен
надати Технічному партнеру інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон з
кодом міста, назву населеного пункту, копію ідентифікаційного номера особи Переможця.
6.2. 
У випадку надання учасником недостовірного, недійсного або некоректного номера
телефону або адреси, Організатор не несе відповідальності за неможливість зв’язатись із таким
Учасником.

6.3. Сир доставляється безпоседньо переможцю через систему доставки Організатора у зв’язку з
необхідністю дотримання спеціальних умов зберігання та транспортування твердого та
плавленого сиру при температурі 0°С-8°С.
Термін доставки залежить від місця доставки і триває до 4х тижнів включно.
Вартість доставки ДАРУНКІВ сплачується ОРГАНІЗАТОРОМ.
6.4
. За власним вибором, Переможець може забрати ДАРУНОК самостійно за адресою м. Київ,
вул. М. Грінченка 4, бізнес-центр «Горизонт Парк» офіс ПАТ «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА»
6.5. У випадку, якщо Переможець відмовляється від отримання ДАРУНКА, Організатор
звільняється від будь-яких компенсацій такому Переможцю.
6.6.Грошовий еквівалент ДАРУНКІВ
не надається.
6.7.Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
6.8
. Податковим агентом щодо оподаткування ДАРУНКІВ за цим конкурсом виступає ПАТ
«БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА». ПрАТ «Телеканал «Інтер» у будь-якому разі не виступає
податковим агентом щодо оподаткування дарунків за цим конкурсом.
7. Загальні умови Конкурсу.
7.1
.
Всю
інформацію
про
Конкурс
можна
отримати
на
веб-сайтах
facebook.com/GotuemoRazomInter та www.shoskasyr.com
7.2.Організатор та/або ПрАТ «Телеканал «Інтер» не несуть відповідальності за:
- не ознайомлення Учасників із правилами Конкурсу;
- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Конкурсу обов'язків,
передбачених у цих Правилах;
- неотримання Дарунку Переможцями Конкурсуз вини таких Переможців.
7.3.Беручи участь в Конкурсі, Учасник/Переможець Конкурсу, зокрема, підтверджує свою
згоду з наступним:
- Організатор має право змінити Правила Конкурсудо початку Конкурсу. Про зміну умов
Конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Конкурс.
- інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По-батькові і місто мешкання
Переможця Конкурсуможуть бути названі в ефірі телеканалу «Інтер» та опубліковані на
facebook.com/GotuemoRazomInter та/або на сайті www.shostkasyr.com без сплати будь-якої
винагороди;
7.4. Організатор залишає за собою право не вступати в будь-які переговори або інші контакти з
Учасниками/Переможцями Конкурсу, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
7.5. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсупідтверджує повне розуміння умов
Конкурсу
та повністю погоджується з даними Правилами Конкурсу.
8. Обробка персональних даних
8.1. Приймаючи участь в Конкурсі, Учасник тим самим надає Організатору\Технічному
партнеру Конкурсу згоду:
- на обробку його персональних даних (в т.ч. збирання, реєстрація, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем в базі персональних даних Організатора\Технічного
партнера Конкурсу, які є власниками баз персональних даних.
- на передавачу персональних даних, в необхідних обсягах та відповідно до законодавства
України, третім особам з урахуванням ст.16 Закону «Про захист персональних даних», без
обов’язку кожного разу повідомляти його про такі дії, якщо інше не буде передбачено законом.
- на зберігання персональних даних протягом строку, визначеного згідно з чинним
законодавством України.
Учасник підтверджує, що був повідомлений Організатором\Технічним партнером Конкурсу про
включення його персональних даних до бази персональних даних та про права, обумовлені ст.8
Закону України «Про захист персональних даних» в зв’язку з обробкою персональних даних.

Учасник підтверджує, що був повідомлений Організатором\Технічним партнером Конкурсу про
власника, склад та зміст зібраних персональних даних, які містяться у первинних джерелах
відомостей про Учасника.
Персональні дані оброблятимуться з метою забезпечення реалізації відносин у сфері
оподаткування, маркетингу, реклами, дослідження та аналізу попиту споживачів, проведення
акцій, конкурсів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,
інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, положень, інших розпорядчих
документів Організатора\Технічного партнера Конкурсу.
Організатором\Технічним партнером Конкурсу будуть оброблятися такі персональні дані
Учасника: прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон, населений пункт проживання,
ідентифікаційний номер особи, фотозображення, адреса facebook.com.
На вимогу Організатора\Технічного партнеру Конкурсу, Учасник зобов’язаний надати
письмовий дозвіл на обробку наданих ним персональних даних.

