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ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ 

до 

ПРАВИЛ  РОЗІГРАШУ ПОДАРУНКІВ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОЛІМПІАДИ  

«ВСЕОСВІТА ОСІНЬ - 2021», 

яке затверджене наказом директора ТОВ «ВСЕОСВІТА» № 172 від 31.08.2021 року 

(надалі - Правила) 

 

   

1.  Доповнити Правила пунктом 5.3. такого змісту: 

 

«5.3. Якщо під час Олімпіади відбувається розіграш (розіграші) подарунків у вигляді 

грошових коштів (стипендії тощо), ці подарунки вручаються в такому порядку. 

Переможець або його законний представник згідно ст. 242 Цивільного кодексу 

України (надалі – Переможець) звертається до Організатора з заявою такого змісту:  

Заява Переможця: 

«На підставі пункту 5.3. Правил  розіграшу подарунків під час проведення 

дистанційної олімпіади «ВСЕОСВІТА ОСІНЬ - 2021», яке затверджене  наказом 

директора ТОВ «Всеосвіта» № 172 від 31 серпня 2021 року, прошу виплатити мені 

грошовий подарунок (стипендію), яку я маю право отримати, як Переможець олімпіади, в 

розмірі, який встановлений умовами Олімпіади» (надалі – заява). 

Заява законного представника Переможця: 

«На підставі пункту 5.3. Правил  розіграшу подарунків під час проведення 

дистанційної олімпіади «ВСЕОСВІТА ОСІНЬ - 2021», яке затверджене  наказом 

директора ТОВ «Всеосвіта» № 172 від 31 серпня 2021 року, прошу виплатити мені 

грошовий подарунок (стипендію), який повинен отримати  _________ (прізвище, ім’я, по-

батькові) як Переможець розіграшу, в розмірі, що встановлений умовами Олімпіади» 

(надалі – заява). 

 

Переможець розіграшу може звернутись з вищезазначеною заявою протягом 30 

календарних днів з дня оголошення результатів розіграшу подарунків.  

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 Конкурсу :   info@vseosvita.ua 

В заяві Переможець або законний представник Переможця розіграшу зазначає свої 

банківські реквізити, на які Організатор Конкурсу перераховує грошові кошти. 

 

До заяви Переможець або законний представник Переможця розіграшу зобов’язаний 

додати такі документи: 

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

дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Переможця або його 

законного представника; 

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

(довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), окрім випадку, коли Переможець або 

його законний представник через свої релігійні переконання відмовився від отримання 
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реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну 

відмітку в паспорті; 

         - копію (скан-копію) документу, який підтверджує статус законного представника 

Переможця розіграшу (у разі, якщо з заявою звертається законний представник, який діє в 

інтересах Переможця розіграшу). 

Грошовий подарунок виплачується протягом 10 (десяти) банківських днів з дати 

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

 

2. Інші пункти Положення залишити без змін.  

 

3. Ці зміни до Положення підлягають розміщенню на Сторінці сайту. 

____________________  


