
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

участі в Акції (розіграші) під назвою «Танцюй під Малума» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці офіційні правила участі в Акції (розіграші) під назвою «Танцюй під Малума» (далі по тексту 

– «Правила» та «Акція» відповідно) визначають порядок та умови проведення Акції. Переможців 

Акції буде визначено в порядку та на умовах, викладених в Правилах. Організатор Акції, на свій 

розсуд, має право залучати для проведення Акції третіх осіб. 

1.2. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП" (код ЄДРПОУ 

41403314, адреса: 02121, м. Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 201-203, ЛІТЕРА 2А) (далі по 

тексту – «Організатор»). 

1.3. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами. 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Акція проводиться на офіційній сторінці  Організатора, що доступна за посиланням 

https://www.instagram.com/skyup.aero/ в соціальній мережі Instagram (далі – офіційна сторінка 

Організатора  в соціальній мережі Instagram). 

2.2. Акція проводиться у період з «08» липня 2019 року по «23» липня 2019 року (надалі – «Період 

проведення Акції»). 

2.3. Акція спрямована на популяризацію та поширення інформації про послуги Організатора та 

носить соціально-розважальний характер. 

2.4. Визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання Заохочення (надалі – 

Переможець акції), відбудеться в порядку, встановленому в Розділі 7 цих Правил  з числа тих 

Учасників Акції, які виконали всі умови. 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким на дату визначення 

переможця Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років, які проживають на території України, мають 

чинний паспорт громадянина України та які в період проведення Акції виконали умови, викладені 

в даних Правилах. 

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 3 даних Правил та 

належним чином виконала умови даних Правил у повному обсязі. 

https://www.instagram.com/skyup.aero/
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3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути Переможцями Акції наступні особи, 

незалежно від виконання ними умов даних Правил: 

3.3.1. власники, працівники та представники Організатора і будь-яких інші особи, які беруть участь 

у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, 

дід, баба); 

3.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи (участь зазначених осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України). Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти право 

та дієздатність Учасників Акції; 

3.3.3. особи, які не виконали умови цих Правил; 

3.3.4. громадяни інших держав та особи без громадянства; 

3.3.5. будь-які юридичні особи; 

3.3.6. громадяни України, які не мають чинного паспорта громадянина України. 

3.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та 

погоджується з усіма умовами цієї Акції. 

3.5. Під час участі в Акції Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог даних Правил та норм 

чинного законодавства України, та у випадку не виконання вимог цих Правил та вимог 

законодавства України, втрачають право на подальшу участь в Акції. 

3.6. У випадку надання недостовірних даних Учасником Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку, 

наданих для участі в Акції, Організатор звільняється від обов’язку вручення Заохочення Акції 

такому учаснику, а такий Учасник втрачає право на отримання такого Заохочення Акції. 

3.7. Учасники Акції, які порушують вимоги цих Правил можуть бути відсторонені від участі в Акції. 

4. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою анонсування 

Акції на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram, та розміщення цих Правил 

на Інтернет-сайті www.skyup.aero 

4.2. Організатор Акції має право вносити зміни та доповнення до Правил. Зміни та доповнення 

набувають чинності з дати розміщення таких змін та доповнень на Інтернет-сайті Організатора. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 



5.1. Для набуття статусу Учасника Акції (надалі – «Учасник Акції») та здобуття права на отримання 

Заохочень Акції, будь-яка особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, повинна в Період 

проведення Акції на Території проведення Акції виконати наступні дії: 

5.1.1. Підписатися на офіційну сторінку Організатора  в соціальній мережі Instagram 

https://www.instagram.com/skyup.aero/. 

5.1.2.  Знайти відео конкурсного танцю в закріплених сторіз, вивчити рухи та зняти власне відео 

цього танцю. 

5.1.3. Опублікувати знятий ролик у сторіз та у стрічці свого аккаунта з хештегом #SkyUpMaluma та 

позначити аккаунт @skyup.aero 

5.1.4. Акаунт учасника Акції має бути відкритим. 

5.2. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними 

Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. 

5.3. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від належного 

виконання цих Правил (у т ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання 

Призів Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має 

права на одержання від Організатора Акції та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 

 6. ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ 

6.1. Заохоченням Акції є можливість отримати 1 (один) промокод на знижку  99% на квитки 

«туди-назад» для двох осіб на один із регулярних рейсів Організатора за одним із  напрямів на 

вибір  –  Італія, Франція, Іспанія, Болгарія. 

Переможець може обрати будь-який з аеропортів вильоту з наявних регулярних  рейсів  

Організатора  за вищевказаними напрямами. 

Період дії  та період використання Заохочення Акції   – з моменту отримання – до 31 серпня 2019 

року. Під періодом використання Заохочення Акції розуміється можливість придбання 

Переможцем квитків за отриманим промокодом з датою зворотнього вильоту до 31.08.2019 року 

включно.  
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6.2. Кількість Заохочень обмежена і становить число, визначене в п.п. 6.1. цих Правил. Обов’язки 

Організатора обмежуються зазначеною кількістю та видом Заохочень та не виходять за межі Фонду 

Заохочень. 

6.3. Для отримання заохочення Переможцю потрібно виконати дії, зазначені в Розділі 8 цих Правил.    

6.4. Заохочення Акції обміну не підлягають. 

6.5. Заохочення Акції не може бути замінене грошовим або будь-яким іншим еквівалентом. 

6.7. Переможець Акції може передати Заохочення іншим особам, попередньо проінформувавши 

Організатора Акції. 

6.9. Учасники Акції мають право отримати Заохочення виключно на умовах, які описані в цих 

Правилах. 

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

7.1. Визначення Учасників, які матимуть право на отримання Заохочення Акції, буде проведено 

Організатором «23» липня 2019 року серед усіх Учасників Акції. 

7.2. Визначати Переможця Акції, буде тренер по тверку та відомий блогер Марія Скорченко 

https://www.instagram.com/m.a.m.a.s.i.t.a/ по хештегу #SkyUpMaluma серед учасників, які 

виконали умови конкурсу та розмістили відео в своєму акаунті . Ім’я Переможця буде опубліковано 

у сторіз на сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram «23» липня 2019 року до 20:00.  

7.3. Учасник Акції, який визначений Переможцем акції та який матиме можливість отримати 

Заохочення Акції, буде повідомлений про це особистим повідомленням у соціальній мережі 

Instagram. 

7.4.  Заохочення отримає лише та особа, яка повністю виконала умови цих Правил, і виключно у 

порядку та строки, встановлені цими Правилами. У випадку невиконання Учасником Акції умов 

цих Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на 

отримання у зв’язку з цим будь-якої компенсації з боку Організатора Акції.  

7.6. Результати визначення Переможців Акції є остаточними, оскарженню та перегляду не 

підлягають. Організатор гарантує об’єктивність проведення процедури визначення Переможців 

Акції. 
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7.7. Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механіку та час визначення Переможця 

Акції шляхом внесення змін на офіційній сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram, та 

розміщення цих Правил на Інтернет-сайті www.skyup.aero. 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ 

8.1. Протягом п’яти робочих днів з дня оголошення Учасника Акції таким, що здобуває право на 

отримання Заохочення Акції, Переможець Акції повинен зв’язатися з Організатором, написавши 

повідомлення сторінці Організатора в соціальній мережі Instagram, у якому має надіслати скан-

копію діючого паспорта громадянина України, зазначити контактний номер телефону та email-

адресу. Представник Організатора зв’язується  з Переможцем Акції та обговорює умови отримання 

Заохочення Акції, визначені Правилами. У разі підтвердження особи Переможця, Організатор 

надсилає Переможцю Акції промокод. 

8.2. У випадку ненадання, несвоєчасного,  неповного надання вищезазначених документів та 

інформації, а також у разі не підтвердження особи Переможця Акції буде вважатись, що 

Переможець відмовляється від Заохочення і не претендуватиме на отримання будь-якої компенсації 

у зв’язку з цим від Організатора. 

8.3. У випадку, коли Переможець відмовляється від Заохочення, та у випадку, коли Переможець не 

може отримати його з причин, які не залежать від Організатора, Заохочення буде передано 

наступному у списку Учаснику Акції. 

8.4.  Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, автоматично втрачає набуте 

ним право на його отримання без будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, 

у який час стали відомими вказані обставини: 

- якщо такий Учасник Акції не вчинить дій, передбачених розділом 8 даних Правил та інших 

зобов’язань, передбачених даними Правилами; 

- ненадання, а так само надання пізніше, ніж це встановлено розділом 8 цих Правил, інформації, або 

надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/невірною; 

- якщо такий Учасник Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції у будь-який 

зручний для нього спосіб; 

- якщо такий Учасник Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.3. даних Правил; 

- у разі порушення/невиконання/неналежного виконання умов даних Правил. 



8.5. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно 

Заохочення Акції та не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочення Акції. Організатор не бере на себе 

відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

8.6. Організатор не несе 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 Акції. 

8.7. Організатор не відповідає за будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та 

подальшим використанням Заохочення, зокрема Організатор не відшкодовує транспорті витрати 

Переможця на прибуття до /з аеропорту вильоту/прильоту . 

8.8. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками 

Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. 

8.9. Неухильне додержання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є 

необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень цих 

Правил та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання 

(неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного Учасника 

Акції права на одержання певного Заохочення Акції. При цьому, такий Учасник Акції вважається 

таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції та не має права на одержання від 

Організатора Акції будь-якої компенсації. 

9. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

9.1. Учасник Акції приймає участь в Акції особисто, від свого імені, добровільно та самостійно 

Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, які пов’язані з участю в 

Акції та отриманням Заохочення. 

9.2. Для отримання Заохочення Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції самостійно має надати 

Організаторові Акції інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. 

Інформація, що надається Учасником Акції, є інформацією щодо персональних даних Учасника та 

охороняється відповідно до чинного законодавства України. Прийняття Учасником участі в цій 

Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це 

вказано у цих Правилах. 



9.3. Беручи участь у Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з  даними Правилами та тим, що 

будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, можуть збиратися, 

використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Організатором Акції виключно з 

метою вручення Заохочень Акції, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. 

9.4. Приймаючи умови даних Правил, Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на такий 

збір, обробку, зберігання та використання персональних даних для вказаних цілей, і зокрема на 

безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможця, інтерв’ю або інших 

матеріалів про нього з маркетинговою, рекламною метою, в тому числі, але не обмежуючись: право 

публікації (в т.ч. його імені та зображення) в засобах масової інформації, відео- та аудіоматеріалах, 

розміщення в мережі Інтернет без будь-яких обмежень щодо способу, місця та території 

використання і таке використання не підлягає відшкодуванню. 

9.5. Учасники Акції не мають застережень стосовно передачі своїх персональних даних 

Організатору у випадку необхідності для цілей цих Правил. Учасники Акції погоджуються з тим, 

що їх дані, отримані Організатором Акції в Період проведення Акції та занесені в базу даних, 

можуть бути в подальшому використані організатором Акції без будь-яких часових обмежень, в 

тому числі з рекламними цілями – для відправлення інформації, повідомлень і таке інше. Згода 

Учасника Акції вважається наданою з моменту заповнення картки Учасника Акції. 

Обробка персональних даних про расове, етнічне походження, політичні, релігійні переконання, 

про членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я 

чи статевого життя – не здійснюється. 

9.6. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, 

він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України про захист персональних 

даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати 

її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним 

законодавством України. 

9.7. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції підтверджує, що він, з моменту початку його участі 

в Акції належним чином повідомлений про мету збору його персональних даних, та ознайомлений 

з правами, визначеними в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». 



9.8. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних Учасників Акції 

від неправомірного або випадкового доступу до них, а також інших неправомірних дій. Організатор 

також не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з 

розміщення таких персональних даних. 

10. ІНШІ УМОВИ 

10.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними 

Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними у розумінні ст.ст. 633 та 634 

Цивільного кодексу України. Порушення Учасником Акції умов цих Правил або відмова Учасника 

Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції 

та/або отримання Заохочень Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції 

та отримання Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника Акції 

будь-якої компенсації. 

10.2. Беручи участь в Акції, тим самим, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на 

безкоштовне (використання такої інформації жодним чином не відшкодовується Організатором 

та/або будь-якою третьою особою) надання таким Учасником інформації з маркетинговою та/чи 

будь-якою іншою метою, а також у розумінні положень статей 296, 307 та 308 Цивільного кодексу 

України, відповідно до норм чинного законодавства України. 

10.3. Організатор Акції забезпечує неупередженість та об’єктивність процедури визначення 

Переможців Акції, що мають право на отримання Заохочень Акції, у відповідності з цими 

Правилами. 

10.4. З моменту отримання Заохочення, ризик щодо випадкової втрати, загибелі чи псування 

Заохочення несе Переможець Акції. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше 

використання Заохочення, яке отримав Переможець Акції. 

10.5. У випадку виникнення причин, таких як зараження комп’ютерними вірусами, неполадками в 

мережі Інтернет, несанкціонованим втручанням, технічними неполадками та з будь-якої іншої 

причини, неконтрольованої Виконавцем, що унеможливлює проведення Акції на засадах чесності, 

цілісності та об’єктивності, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, 

призупинити тимчасово проведення Акції. 

10.6. Організатор не несе відповідальності за: 



- неотримання переможцем Акції Заохочення з вини самого Переможця; 

- за відмову Переможця акції від одержання Заохочення; 

- інші обставини, які не залежать від Організатора Акції. 

10.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку 

з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що 

стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції чи будь-яких інших 

подібних питань щодо Акції. 

10.8. Проїзд до місця отримання Заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання, 

харчування та витрати, пов’язані з отриманням відповідного Заохочення Акції, та будь-які інші 

витрати Переможця Акції оплачуються Переможцем Акції, компенсації чи поверненню не 

підлягають. 

10.10. Ці Офіційні правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом 

всього строку проведення Акції. 

10.11. Акція не спонсорується, не рекомендується, не керується і не пов'язана з Facebook. Facebook 

повністю звільнений від відповідальності за проведення рекламних акцій на своєму сайті. 

 

  

  

 

 

 

 


