
 
ПРАВИЛА 

 проведення Конкурсу «Мокрі Ігри» 

Місце та період проведення Конкурсу : м. Київ, Крещатик, 28го квітня 2017 р. з 12:00 до 

18:00 

1. Замовник Конкурсу – ТОВ «Комфі Трейд», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, 

бул. Слави, 6Б, кім. 413 (надалі - Замовник Конкурсу). 

 

2. Організатор Конкурсу – ТОВ «НЕБО ІВЕНТС ЕДЖЕНСІ», що знаходиться за 

адресою: Київ, вул. Хрещатик, 15, оф. 34  (надалі – Організатор Акції). 

 

3. Мета проведення Конкурсу – привернення уваги до бренду  COMFY.UA 

УВАГА! Прийняття участі в Конкурсі може буди шкідливим для Вашого 

здоров’я! 

4. Вимоги до Учасників Конкурсу: 

 

4.1. У Конкурсі не мають права брати участь: 

- Працівники (позаштатні, наймані, за цивільним договором) Замовника, Організатора 

Конкурсу та  будь-яких інших компаній, які так чи інакше беруть участь в підготовці та 

проведенні Конкурсу та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки); 

- Особи, які не відповідають вимогам п.4.2. Правил. 

- Особи, яким не виповнився 21 рік (на момент реєстрації). 

4.2. Заборонено брати участь особам із дерматитом, іншими формами шкірних висипів, 

шкірних захворювань, із запаленнями шкіри або м’язів або сосудів, з відкритими або 

закритими ранами, з порізами, з накладеними на частини тіла бинтами, пов'язками і 

пластирами, а також особам з інфекційними захворюваннями та іншими недугами, які у 

тому числі можуть являти собою загрозу здоров'ю і життю інших відвідувачів. Заборонено 

до участі в Конкурсі осіб, що знаходяться в стані сп’яніння. 

4.3. Організатори акції рекомендує утриматися від прийняття участі в конкурсі особам з 

підвищеною чутливістю шкіри, які нещодавно перенесли травми, хвороби, застуди, не 

переносять холоду і іншим особам із захворюваннями, які можуть загостритися під час 

тривалого перебування в холодній воді, а також вагітним жінкам, жінкам після пологів, 

жінкам із менструальним циклом 

4.4. Відвідувачам зі слабкою фізичною підготовкою не рекомендується брати участь в 

конкурсі.  

4.5. Учасник самостійно оцінює своє здоров’я, свої сили і можливості відповідно і несе 

повну відповідальність за стан свого здоров'я під час конкурсу і після нього. Ані Замовник 

Конкурсу, ані Організатор Конкурсу не несе відповідальності за рішення Учасників 

Конкурсу прийняти участь в Конкурсі таа за наслідкі такого рішення, навіть якщо 

наслідки є негативними для здоров’я Учасника Конкурсу. 



 
5. Організатор Конкурсу забезпечує чергування медичних працівників. 

6. Умови участі в Конкурсі 

 

6.1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі та стати Учасником Конкурсу будь-яка особа, , 

яка відповідає вимогам розділу 4 Правил, повинна:в період з 25 квітня 2017 р. до 27 квітня 

2017 р. включно (до 18:00 27 квітня 2017 р.) зареєструватися на Сайті за посиланням 

https://comfy.ua/wet-games.html?q=11#.З числа Учасників, які зареєструвалися, 

автоматично (довільним сліпим обранням) формуються пари.  

27 квітня 2017 р., після 19:00 проходить відбір Учасників за допомогою програми 

random.org. 24.  

Учасники, яких було обрано за допомогою програми, за допомогою телефоного дзвінка на 

номер, який будло вказано при регистрациії запрошуються (яким чином?) прийняти 

участь в Конкурсі, що відбудеться 28 квітня 2017 року з 12 год. 01 хв. до 18 год. 00 хв за 

адресою м.Київ, вул. Хрещатик 15.  

Обраних для участі оглядає медичний працівник. Якщо особа не відповідає вимогам 

розділу 4 цих Правил, вона вибуває з кола відібраних Учасників. 

Учасники Конкурсу при прийнятті участі мають бути вдягнені у власні плавальні 

костюми. Організатор Конкурсу не надає плавальні костюми учасникам. 

Учасники Конкурсу перед початком Конкурсу мають підтвердити документом, що 

встановлює особу та вік, досягнення 21 року. 

 Учасники Конкурсу мають обов’язково брати участь в усіх конкурсах від 

ведучого. Якщо учасник відмовляється брати участь в конкурсі від ведучого, він/вона 

автоматично припиняє участь в Конкурсі. 

 

6.2. Сутність Конкурсу: 

На майданчику просто неба стоять 12 ванн, наповнені водою кімнатної температури. Вода 

поступово охолоджується під впливом природних температурних умов протягом 

проведення акції. Учасники занурюються у ванни з водою о 12:00. Два фіналісти, які 

просидять у ванні до кінця змагань (до 18 годин) - виграють головний приз відповідно до 

п. 7.2. цих Правил. Фіналісти можуть знаходитись у різних ваннах. Щогодини 

проводяться конкурси від ведучого. На кожному етапі конкурсної програми ті, хто 

програють  - вибувають, інші продовжують змагання, сидячи у воді. 

В одній ванні не повинно бути більше двох учасників. Мінятися місцями з іншими 

учасниками неможна.  

Приймати їжу та напої (крім води), алкогольні напої, тютюн (смалити) під час проведення 

Конкурсу заборонено. 

 

6.3.Рееструючись в Конкурсі, згідно п. 6.1. Правил, Учасник підтверджує, що він повністю 

відповідає умовам п.4.1.-4.2. цих Правил, уважно ознайомився з іншими правилами цього 

Конкурсу, дає свою згоду на участь в Конкурсі на вказаних умовах та повністю згоден їх 

виконувати. 

 

. 

 

6.4. Беручи участь в Конкурсі, кожен з учасників підтверджує передачу Замовнику 

невиключних майнових авторських прав на видео та фотозйомку Конкурсу, в обсязі 

необхідному для подальшого розміщення / оприлюднення та інших дій щодо Конкурсу, 

відповідно до умов Правил, в тому числі, але не обмежуючись : 



 
- Право на використання фото та відео-матеріалів (повністю або частково, без обмеження 

по термінах і території, в будь-якій формі і будь-яким способом - оприлюднення, публічна 

демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в 

цілях реклами продуктів або послуг третіх осіб тощо .); 

-інші авторські майнові права, встановлені чинним законодавством України та 

міжнародними договорами, ратифікованими Україною. 

При цьому Учасник передає Замовнику Конкурсу всі виключні майнові права, 

передбачені статтею 15, 39 і 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 

3792-XII від 23.12.1993 року зі змінами та доповненнями. 

 

6.5. При реєстрації в Конкурсі про Учасників збирається наступна інформація (для 

можливості належного проведення Конкурсу): місто проживання, номер мобільного 

телефону, паспортні дані. 

 

7. Визначення переможців та призовий фонд Конкурсу 

 

7.1. Визначення переможців. 

Переможцем у Конкурсі (перше місце) є пара (2 фіналісти),  яка найдовше просидить у 

ванні до кінця змагань (до 18 годин) відносно інших учасників Конкурсу. 

Друге та третє місця у Конкурсі займають пари (по 2 фіналісти в кожній з двох пар),  які 

йдуть наступними за часом відповідно до часу, що просидять у ванні  переможці 

Конкурсу. 

 

7.2 Призовий фонд Конкурсу Включає в себе: 

Подарунок (2 фіналісти) - смартфон Samsung Galaxy S8, 2 шт., по одному кожному з двох 

фіналістів у парі, який буде предоставлений команією-партнером Замовника Конкурсу, 

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані». 

Інші фіналісти (22 осіб) отримують заохочувальні призи від Замовника Конкурсу та його 

партнера ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані». 

Грошова компенсація не надається. 

Заміна та обмін призів не проводиться. 

 

8. Порядок і терміни отримання призу Конкурсу. 

 

8.1. Для отримання призу переможці Конкурсу повинні при собі мати копію паспорту та  

та довідки* про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний номер**).  

*Допускається випадок не пред’явлення довідки, якщо в паспорті Переможця міститься 

спеціальний штамп, внесений фіскальною службою (податковим органом) із ідентифікаційним 

номером. 

** Якщо Переможець відмовився через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідний орган 

державної податкової служби, в його паспорті має бути наявна відповідна відмітка про 

наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника 

податків.  



 
. 

 

8.2. У разі, якщо Переможець Конкурсу не надасть передбачені цими Правилами  п.8.1. 

Правил, документи в термін, в тому числі в разі якщо Переможець Конкурсу не виконав 

хоча б одне з передбачених Правилами умов для отримання призу, такий Подарунок 

Конкурсу вважатися не затребувана Переможцем Конкурсу, та такий Учасник Конкурсу 

вже не буде вважатися Переможцем Конкурсу і не буде права претендувати на Подарунок 

Конкурсу або на отримання від Замовника Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і 

грошової. Замовник Конкурсу розпоряджається таким незатребуваним Призом Конкурсу 

на власний розсуд. 

 

8.3. Документи, копії  паспортів та ідентифікаційних кодів (крім оригіналів паспортів та 

ідентифікаційних кодів), акт приймання-передачі призів (екземпляр Організатора),  не 

підлягають наданню Учасникам. Учасники Конкурсу, беручи участь в конкурсі, тим 

самим надають свою безумовну згоду на це. 

 

8.4. Організатор / Замовник має право відмовити в участі в конкурсі особі, яка некоректно 

заповнила реєстраційну форму або яка під час (протягом) Конкурсу порушує правила: 

- перебуває в нетверезому стані. У разі виникнення у Організатора/Замовника явних 

підозр у перебуванні Учасником в нетверезому стані, Організатор/Замовник має право 

перевірити стан Учасника за допомогою алкотестера; 

- перебуває під дією наркотичних речовин; 

- розпиває алкогольні напої; 

- вживає наркотичні речовини та прекурсори, анаболічні засоби та заборонені 

медикаментозні препарати; 

- палить; 

приймає їжу.. 

 

8.5. Замовник / Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість 

потенційних учасників зареєструватися, якщо це сталося не з вини Замовника / 

Організатора. Замовник і Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за технічні 

перепони в роботі сайту, сайтів соціальних мереж, Інтернет провайдерів, будь-які інші 

технічні помилки, в результаті чого реєстрація для участі в Конкурсі не відбулася або 

відбулася із запізненням. Замовник / Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за 

технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення 

Конкурсу, за роботу Інтернет-сайтів, роботу операторів зв'язку, будь-які помилки 

операторів зв'язку, внаслідок яких Учасник Конкурсу не був повідомлений або був 

несвоєчасно повідомлений про право на отримання призу Конкурсу. 

 

8.6. Замовник / Організатор Конкурсу не несуть ніякої відповідальності за достовірність 

інформації, наданої Учасниками Конкурсу, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо 

надання такої інформації передбачено цими Правилами, а також не несуть 

відповідальності в разі невиконання своїх зобов'язань внаслідок надання Учасником 

неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.  

8.7. Замовник / Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які витрати 

Переможців Конкурсу, пов'язані з проїздом до конкурсної площадки, отриманням і 

подальшим використанням Призу Конкурсу. 

 



 
8.8. Замовник / Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість 

Переможця Конкурсу скористатися наданим йому Призом з якихось причин, а також за 

можливі наслідки використання таких призів Конкурсу. 

 

8.9.  Замовник / Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за завдання можливої 

шкоди життю та здоров’ю Учасників внаслідок їх добровільного рішення стосовно участі 

у Конкурсі 

 

8.10. Замовник / Організатор Конкурсу та залучені ними треті особи не несуть 

відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 

пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, 

що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Замовника / 

Організатора Конкурсу та залучених ними третіх осіб, обставини. У випадку наявності 

впливу обставин непереборної сили (форс-мажор) цей Конкурс на розсуд Замовника або 

скасовується або переноситься на інший період. 

Проведення цього Конкурсу є виключною волею та правом Замовника. Ніхто не може змусити 

Замовника у проведенні цієї Акції у разі прийняття ним рішення про її скасування, виникнення 

обставин непереборної сили, тощо. 

 

 

9. Додаткові умови 

 

9.1. Участь в Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну 

згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасниками Конкурсу цих Правил або 

відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою 

Учасника від участі в Конкурсі та отримання Призу Конкурсу, при цьому така особа не 

має права на отримання від Замовника Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і 

грошової. 

 

9.2. Для отримання призу Конкурсу в рамках цього конкурсу Учасник Конкурсу повинен 

надати Замовнику / Організатору , інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену 

цими Правилами. Фактом участі в цьому конкурсі Учасник Конкурсу підтверджує 

достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як описано 

нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої 

інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним). 

 

 

9.3. Переможці Конкурсу зобов'язані підписати всі необхідні документи, пов'язані з 

отриманням ПризівКонкурсу. 

 

9.4 Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

використання наданої інформації, його особистих даних Замовником / Організатором 

Конкурсу з маркетинговою, рекламною метою та / або будь-якою іншою метою, що не 

суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам ), 

зокрема, на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або 



 
інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в 

т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для передачі інформації, СМС-повідомлень, (в 

т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника на номер мобільного 

телефону / адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень і т.п., без будь-яких 

обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках 

проведення Конкурсу. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Замовником / Організатором конкурсу та / або будь-якою третьою особою. Учасник має 

право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Замовника, попередньо повідомивши 

Замовника про таке рішення. Всі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників 

Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу та / або в зв'язку з Конкурсом, є 

власністю Замовника конкурсу і можуть використовуватися без будь-якого 

відшкодування. Учасник Конкурсу, який став Переможцем Конкурсу, та отримує Приз 

Конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без 

виплати йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання 

їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Замовника. Всі права інтелектуальної 

власності, що виникають у зв'язку з виконанням цього пункту Правил, належать 

Замовнику Конкурсу. 

Беручи участь в Конкурсу, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з 

правами, які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що  

добровільно надані ним його персональні дані є згодою на їх обробку Замовником 

Конкурсу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-якою 

іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, вимог чинного 

законодавства України щодо реклами, податків і в сфері бухгалтерського обліку, для 

проведення Конкурсу згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації 

тощо. 

Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного 

кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».  

Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 

- На отримання відомостей про місцезнаходження Замовника як власника / розпорядника 

його персональних даних; 

- Вимагати від Замовника як власника / розпорядника його персональних даних уточнення 

своїх персональних даних; 

- Застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних. 

 

Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Замовником самостійно або 

може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження 

конфіденційності.Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються в базі персональних 

даних «Переможці», є власністю Замовника, до їх відкликання за письмовою вимогою 

учасника Конкурсу. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не 

допускається до подальшої участі в Конкурсі. Виконавець зберігає таку базу 

персональних даних. 

. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 

- На отримання відомостей про місцезнаходження Замовника як власника / розпорядника 

його персональних даних; 

- Вимагати від Замовника як власника / розпорядника його персональних даних уточнення 

своїх персональних даних; 



 
- Застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних. 

 

8.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Замовником самостійно 

або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження 

конфіденційності. 

8.12. Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються в базі персональних даних 

«Переможці», є власністю Замовника, до їх відкликання за письмовою вимогою учасника 

Конкурсу. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не 

допускається до подальшої участі в Конкурсі. Виконавець зберігає таку базу 

персональних даних. 

 

 

9.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і / 

або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Замовником Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому 

рішення Замовника Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

9.6. Ці Правила та умови можуть бути змінені та / або доповнені Замовником Конкурсу 

протягом всього терміну проведення Конкурсу. Зміна та / або доповнення цих Правил та 

умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Замовником Конкурсу та їх 

оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Умови Конкурсу. 

Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не 

буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов. 

 


