
Правила проведення Конкурсу  «Даруємо п'ять персоналізованих чат-ботів для вашого 
бізнесу» 

 
1.    Загальні положення: 
1.1. Ці Правила проведення конкурсу "Даруємо п'ять персоналізованих чат-ботів для 
вашого бізнесу" (далі – Правила) розроблені з метою визначення умов, порядку, строків та 
місця проведення конкурсу (далі – Конкурс).  
1.2. Під наданням переможцям подарунків cлід розуміти придбання послуги з розробки 
чат-боту під назвою «Bot it» за 1,20 грн. (з урахуванням ПДВ). 
1.3. Організатором Конкурсу є ТОВ «Майстерня соціальних проектів «Єдинка» (далі – 
Організатор), що розташоване за адресою: 01034, м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 
13/2, літера Б, офіс 3. Тел.: (044) 360-22-84.      
1.4. Для проведення Конкурсу та підведення підсумків Організатор створює 
Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) склад якого додається до Правил. Оргкомітет в 
своїх діях керується діючим законодавством України та Правилами і несе відповідальність 
за їх дотримання.  
1.5. Конкурс проводиться з метою підвищення інтересу до діяльності Організатора 
Конкурсу, залучення нових клієнтів, нагородження подарунками переможців Конкурсу. 
1.6. Місце проведення Конкурсу: 01034, м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 13/2, 
літера Б, офіс 3. Строк проведення Конкурсу: з 5 жовтня 2020 року по 16 жовтня 2020 року 
включно. 
1.7. Учасниками Конкурсу (далі – Учасники Конкурсу або Учасники) є юридичні особи, або 
фізичні особи-підприємці, які досягли повноліття.  
1.8. Участь в Конкурсі означає, що Учасник ознайомився з Правилами та згоден з їх 
умовами. 
1.9. Конкурс проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованих 
територій. 
 
2.    Суть конкурсу: 
2.1. Учасники Конкурсу, у період  з 5 жовтня 2020 року по 16 жовтня 2020 року включно, 
надсилають на електронну адресу hello@yedynka.com довільну розповідь на тему «Чому 
саме мій (наш) бізнес має отримати безкоштовну розробку чат-боту». Учасники, які 
викладуть розповідь на своїх сторінках у соціальних мережах матимуть переважне право 
на отримання подарунку. 
 
3. Порядок визначення переможців та вручення подарунків 
3.1. У дату 23 жовтня 2020 року Оргкомітет обере 5 (п’ять) учасників, чиї розповіді були, на 
думку Оргкомітету, найбільш переконливими.  
3.2. За результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який міститиме імена 
переможців.  
3.3. Про виграш переможця буде поінформовано шляхом надіслання повідомлення 
електронною поштою на адресу, з якої учасник Конкурсу відправив свою розповідь. 
Результати Конкурсу будуть опубліковані на сайті https://yedynka.com/ (далі – Сайт). 
3.4. Переможцям буде запропоновано укласти договір на розробку чат-боту та 
інтегрування його у телеграм канал або на сторінці у соціальній мережі Facebook, на вибір 
переможця, за ціною 1,20 грн. з урахуванням ПДВ. Учасник, який відмовився укласти 
договір вважається таким, що відмовився від подарунку. 
 
4. Інше 
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4.1. Інформація про Конкурс в тому числі ці Правила будуть опубліковані на Сайті. 
4.2. Учасники погоджуються, що Організатор має право публікувати додаткову інформацію 
про Конкурс, змінювати та доповнювати його умови, збільшувати або зменшувати строки 
проведення Конкурсу за умови повідомлення Учасників про такі зміни. Такі зміни та 
доповнення набувають чинності з дати повідомлення Учасників, якщо в самих змінах та 
доповненнях не вказано інше. Повідомлення здійснюється шляхом розміщення 
інформації на Сайті. 
4.3. Учасники акції, що набули право на отримання подарунку, не можуть отримати його 
еквівалент у іншій формі.  
4.4. Особи, які набудуть право на отримання подарунків, мають надати шляхом 
надіслання на електронну поштову адресу hello@yedynka.com скановану копію виписки з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. Відмова учасника надати зазначений документ означатиме відмову учасника 
від прийняття подарунку.  
4.5. Усі Учасники погоджуються, що надані відомості про них можуть бути в подальшому 
використані Організатором без будь-яких часових обмежень, для надсилання інформації 
тощо. Факт участі в Конкурсі означає, що Учасник (представник Учасника) погоджується, 
що його (його представника) фотографуватимуть та фотографії можуть бути використані 
Організатором у інформаційних матеріалах. Всі права інтелектуальної власності, що 
виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил належать Організаторові Конкурсу.  
4.6. Учасник надає згоду на публікацію його імені як переможця, у разі перемоги в 
Конкурсі.  
4.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує що він ознайомився 
з Правилами проведення Конкурсу та згоден з їх умовами,  а також дає свою згоду на 
обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо 
заходу (а також подібних заходів), безкоштовне використання наданої ним інформації про 
себе Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, 
що не порушують чинне законодавство України. Юридична особа, яка бере участь в 
конкурсі гарантує, що отримала та передала Організатору право на обробку/використання 
персональних даних осіб, які виступатимуть як представники такої юридичної особи.  
4.8. Організатор не несе відповідальності за неспроможність учасника Конкурсу отримати 
та скористатися подарунком у зв`язку з відсутністю в нього необхідних документів, інших 
підстав.  
4.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-
яких спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення 
приймає Організатор.  
4.10. Учасник дає згоду, що у разі його перемоги, він через 3 (три) календарних місяців 
напише Організатору на електронну поштову адресу hello@yedynka.com відгук про 
результати роботи чат-боту, та надасть дозвіл Організатору вільно поширювати цю 
інформацію. 
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