
Офіційні Правила проведення Акції 

«ПОДАРУЙТЕ УКРИТТЯ ДІТЯМ»  

(на підтримку проєкту «ПОДАРУЙТЕ УКРИТТЯ ДІТЯМ) 

 

 

1. Терміни та загальні положення правил 

1.1. Цими офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «ПОДАРУЙТЕ 

УКРИТТЯ ДІТЯМ» (далі – Акція) визначено порядок та умови її проведення. Участь в Акції 

безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних 

ігор. Участь в Акції означає повну й беззастережну згоду учасника зі всіма умовами цих 

Правил. 

1.2. Територія проведення Акції: Акція діє на території України (за винятком територій, 

що визнані як тимчасово окуповані, та територій, на яких ведуться бойові дії).  

1.3. Період проведення Акції: Акція проводиться в період з 00:00 години 01.03.2023 за 

Київським часом до досягнення мети проведення Акції – здійснення збору 39 000,00 доларів 

США, що еквівалентно 1 440 000,00 грн. 

1.4. Організатор Акції: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк 

України», місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г. 

1.5. Виконавець Акції: Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк 

України», місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г. 

1.6. Партнер Акції: «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», місцезнаходження: 

США,  900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775. 
1.7. Платіжна картка Visa: платіжна (банківська) картка, випущена міжнародною 

платіжною системою Visa. 

1.8. Учасники: фізичні особи, яким на час проведення Акції виповнилося 18 років і які 

є власниками карток Visa активованих до початку та/або протягом періоду Акції (далі – 

Картка), що погоджуються з умовами Акції і надали згоду на опрацювання персональних 

даних у порядку, визначеному в цих Правилах (далі – Учасники або Учасник). 

Учасниками Акції не визнаються власники інших карток, окрім карток Visа. 

1.9. Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при 

вживанні в однині, так і в множині, як при вживанні термінів з великої літери, так і з маленької.  

1.10. Інші терміни, скорочення та їх тлумачення, що використовуються по тексту цих 

Правил, визначаються законодавством України. 

1.11. Виконавець/Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки 

(період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про 

відповідні зміни Правил та розміщення нової версії Правил на Офіційній сторінці.  

1.12. Організатор має право відмовити в участі в Акції особі, яка не 

виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах. 

1.13. Офіційна сторінка Акції – інтернет-сторінка за адресою:   

https://www.oschadbank.ua/promotion/podarujte-ukritta-ditam-z-osadom-ta-visa, на якій будуть 

розміщено ці Правила, звіти по проведенню Акції для публічного доступу. Звіти по 

проведенню Акції також будуть розміщені в соціальних мережах. 

1.14. Опис проєкту (мета проведення Акції):   Організатор та Партнер Акції проводять 

вказану Акцію для збору коштів для побудови укриття (бомбосховища) у Комунальній 

організації «Шосткинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. 

Шосткинської міської ради Сумської області» (адреса: м. Шостка , вул. Шкільна, 2 (Сумська 

обл.) шляхом наступного збору коштів – при здійсненні кожної транзакції на будь-яку суму, 

будь-якою платіжною карткою Visa від ПАТ «Державний ощадний банк України», 

Організатором за власний рахунок буде направлена 1,00 грн. для здійснення вказаного збору 

до досягнення розміру збору 39 000,00 доларів США, що еквівалентно 1 440 000,00 грн. 

 

https://www.oschadbank.ua/promotion/podarujte-ukritta-ditam-z-osadom-ta-visa


2. Учасники Акції 

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються: 

2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України; 

2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам; 

2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомірність і добросовісність участі такого 

Учасника в Акції; 

2.1.4. зазначати повні, коректні й правдиві відомості, визначені в цих Правилах. 

2.2. Надання Учасником некоректних/недійсних/неправдивих/чужих даних, зокрема 

вигаданих, звільняє Організатора/Виконавця від обов’язку приймати участь такого Учасника в 

Акції. 

2.3. Організатор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або 

дієздатність Учасників. 

2.4. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими 

Правилами та свою цілковиту й безумовну згоду з ними шляхом приймання участі в Акції. 

Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення 

Акції) або відмову Учасника від їх належного виконання вважають відмовою Учасника від 

участі в Акції. 

 

3. Порядок участі в Акції 

3.1. Умови участі в Акції: при здійсненні будь-якої транзакції (як офлайн, так і онлайн), 

на будь-яку суму, будь-якою платіжною карткою Visa від ПАТ «Державний ощадний банк 

України», Організатором за власний рахунок буде направлена 1,00 грн для здійснення 

вищеописаного збору для побудови укриття (бомбосховища) до досягнення суми збору у 

загальному розмірі 39 000,00 доларів США, що еквівалентно 1 440 000,00 грн. (1 транзакція = 

1,00 грн. для збору). 

3.2. Учасники протягом періоду Акції можуть здійснювати необмежену кількість 

транзакцій, на необмежену суму (умови Акції застосовуються до кожної окремої транзакції). 

 

4. Обмеження 

4.1. Організатор не відповідає за неможливість Учасників взяти участь в Акції із будь-

яких причин, які не залежать від Організатора. 

4.2. Учасники відповідають за коректність наданої інформації. 

4.3. Організатор може змінити й/або доповнити Правила протягом усього Періоду Акції. 

Зміна й/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їхнього затвердження й 

оприлюднення в тому самому порядку, що визначено для інформування про Правила й умови 

Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності після оприлюднення на Офіційній 

сторінці. 

4.4. Виконавець/Організатор, а також залучені ними треті особи, звільняються від 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке 

невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні 

лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території 

проведення Акції й інших непідвладних контролю з боку Виконавця/Організатора обставин. 

4.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення 

таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним 

і оскарженню не підлягає.  

4.6. Організатор та Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного та/або 

часткового виконання зобов’язань за Правилами 

 

5. Персональні дані 

5.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні 

особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). 



Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності й наслідків, пов’язаних із 

можливою участю в Акції. 

5.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну 

згоду Організаторові й Виконавцю на збирання, зберігання та опрацювання (як ці терміни 

визначено законодавством) наданих персональних даних, а саме: номера телефону, поштової 

адреси, адреси електронної пошти, а також інших даних, що може надавати Учасник для участі 

в Акції. Опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, 

а також даних, які стосуються здоров’я або статевого життя, – не здійснюють. Персональні 

дані Переможця Організатор/Виконавець може використовувати з маркетинговою та/або будь-

якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема 

шляхом передавання третім особам). Крім того, кожен Учасник, беручи участь в Акції, надає 

Організаторові й Виконавцю пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, 

прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (зокрема його імені й зображення) в 

засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, 

а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламних) тощо без будь-яких 

обмежень за територією, часом і способом використання, таке використання 

Організатор/Виконавець жодним чином не відшкодовуватимуть. Надання такої згоди 

розглядається в розумінні статей 296, 307 і 308 Цивільного кодексу України та Закону України 

«Про захист персональних даних». 

5.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що від початку його участі в Акції його 

належно повідомлено про мету збору Персональних даних; склад і зміст зібраних даних; права, 

передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; осіб, яким передають його 

дані. 

5.4. Окрім Персональних даних, які передають згідно з умовами Акції, 

Організатор/Виконавець не відповідає за захист будь-яких інших даних, опублікованих 

Учасником у соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, 

перекручення, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інші 

неправомірні дії. Так само Організатор/Виконавець не відповідає за порушення прав третіх 

осіб у результаті дій Учасника з надання таких Персональних даних. 
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