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ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ 

до 

ПРАВИЛ  ПРОВЕДЕННЯ  РЕКЛАМНОЇ  АКЦІЇ   

«ПРОЕКТУ  «ВСЕОСВІТА» – 2 РОКИ», 

які затверджені наказом директора ТОВ «ВСЕОСВІТА» № 87 від 17.01.2020 року 

 

   

1.  Доповнити Правила проведення рекламної акції «Проекту «Всеосвіта» - 2 роки», 

які затверджені  наказом директора ТОВ «Всеосвіта» № 87 від 17.01.2020 року (надалі – 

Правила) пунктом 9.7 такого змісту: 

 

«9.7. В тому випадку, якщо Учасник акції, який став володарем Головного Призу,  не 

має можливості поїхати в туристичну подорож з об’єктивних причин (в тому числі через 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19) або відбулась відміна туристичної 

подорожі з незалежних від Організатора акції причин, Організатор акції компенсує 

Учаснику акції, який став володарем Головного Призу, грошову вартість Головного Призу 

(надалі – компенсація). Сума компенсації дорівнює вартості Головного Призу, що 

становить суму в гривнях, яка еквівалентна 800 (вісімсот) доларам США за офіційним 

курсом НБУ на день виплати компенсації і зазначається в наказі директора ТОВ 

«Всеосвіта». Сума компенсації виплачується в розмірі, очищеному від податків, зборів та 

інших платежів. 

Для отримання компенсації Учасник акції, який став володарем Головного Призу, 

звертається до Організатора акції з заявою такого змісту: «На підставі пункту 9.7. Правил 

проведення рекламної акції «Проекту «Всеосвіта» - 2 роки», які затверджені  наказом 

директора ТОВ «Всеосвіта» № 87 від 17.01.2020 року, прошу виплатити мені компенсацію 

вартості головного призу відповідно до умов п. 9.7. вищезазначених Правил.» 

Учасник акції, який став володарем Головного Призу, може звернутись з 

вищезазначеною заявою протягом 3 (трьох) років з дня оголошення результатів Розіграшу 

Призів.  

Оригінал заяви направляється на поштову адресу ТОВ «Всеосвіта»: ТОВ 

«Всеосвіта», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, оф. 256, а її скан-копія -  на електронну 

адресу  Організатора акції :   info@vseosvita.ua 

В заяві Учасник акції, який став володарем Головного Призу, зазначає свої 

банківські реквізити, на які Організатор акції перераховує компенсацію. 

 

До заяви Учасник акції, який став володарем Головного Призу, зобов’язаний додати 

такі документи: 

         - копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок 

дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника акції; 

         - копію (скан-копію) реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), окрім випадку, коли Учасник акції 

через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті; 
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Компенсація виплачується протягом 10 (десяти) банківських днів з дати подання 

вищезазначеної заяви» на банківські реквізити, які зазначені в заяві. 

У разі отримання компенсації, Головний Приз не вручається.» 

 

2. Інші пункти Правил залишити без змін.  

 

3. Ці зміни і доповнення до Правил підлягають розміщенню на Сторінці акції. 

Допускається включення в текст Правил цих  змін та доповнень з подальшим 

розміщенням на Сторінці акції.  


