
Умови проведення конкурсу дитячої творчості «Квіти для Мами!»

1.  Учасниками  конкурсу  є  діти  віком  від  5  до  16  років  включно,  батьки/законні
представники  яких  є  Абонентами  та  мають  підписаний,  діючий  Договір  про  надання
телекомунікаційниї послуг з Інтернет-провайдером ТОВ «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», організатором
конкурсу.

2. Всі Учасники Конкурсу розподіляються за наступними віковими категоріями:
– діти від 5 до 8 років включно;
– діти від 9 до 12 років включно;
– діти від 13 до 16 років включно.

3. Щоб прийняти участь у конкурсі «Квіти для Мами!» потрібно виконати наступні
умови:

- підписатись на офіційну сторінку «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» у Facebook, яка знаходиться
за адресою https://www.facebook.com/viner.net.ua/ , поставити їй «Подобається»;

- підписки та позначки «Подобається» повинні бути відкритими для всіх користувачів
Facebook  (перевірити  та  змінити  їх  можна  в  налаштуваннях  конфіденційності  особистої
сторінки у Facebook);

- у коментарях під постом із зображенням «Конкурс «Квіти для мами»» на офіційній
сторінці  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  у  Facebook  необхідно  викласти  фото  вітальної  листівки,
приуроченої до свята 8-го Березня, зробленої власноруч дитиною — учасником конкурсу;

- залучати своїх друзів, знайомих до голосування за відповідну конкурсну роботу —
чим більше Лайків, тим більше шансів перемогти.

4. Вимоги до поданих конкурсних робіт наступні:

-  подані  конкурсні  роботи  (вітальні  листівки)  повинні  бути  індивідуальними
оригінальними творами, створеними учасниками особисто;

- заборонено подавати для участі у конкурсі раніше оприлюднені роботи, роботи, які
брали  участь  у  будь-якому іншому конкурсі,  а  також такі,  що  порушують  будь-які  права
третіх осіб;

- вітальні листівки повинні бути виконані у форматі не бульше ніж А4, з кольорового
картону чи паперу, з використанням будь-якого засобу для малювання – будь-якої фарби, в
тому числі акварель, кольорових маркерів, пастельних олівців тощо;

- використання цифрових технологій забороняється;
- вітальні листівки мають бути виконані згідно з тематикою конкурсу;
- на конкурсній роботі потрібно зазначити розбірливо українською мовою ім`я та вік

дитини;
- один учасник може подавати на участь у конкурсі лише одну конкурсну роботу.

https://www.facebook.com/viner.net.ua/


5.  07  березня  2019  року  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  підсумує  результати  глядацького
голосування та обире трьох переможців, по одному в кожній із трьох вікових категорій, серед
учасників, які виконали умови п. 2, кожен з яких отримає подарунок, а саме -  4 (чотири)
місяці безкоштовного  користування  послугою Інтернет* у  вигляді  нарахування  бонусів  в
розмірі що еквівалентний обраному Абонентом тарифному плану на Інтернет.

Бонуси  будуть  нараховані  на  бонусний  рахунок  переможця  протягом  доби  з  дня
оголошення результатів Конкурсу.

6. У разі, якщо в одній віковій категорії по результатам глядацького голосування у двох
чи більше участників буде зафіксована однакова кулькість голосів - організатор конкурсу має
право, на свій власний розсуд, самостійно обрати переможця серед учасників, що набрали
однакову кількість голосів. Дане рішення буде остаточним та оскарженню не підлягає.

7.  Результати  Конкурсу  будуть  оприлюднені  07  березня  2019  року  на  офіційній
сторінці  «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ» у Facebook  https://www.facebook.com/viner.net.ua/ та на сайті
www.viner.net.ua.

8. Строк дії конкурсу — з 15 лютого 2019 року по 07 березня 2019 року.

9.  Провайдер залишає за собою право змінювати термін дії  та  умови конкурсу без
персонального  повідомлення  учасників,  шляхом  оновлення  інформації  на  сайті
www.viner.net.ua та  на  офіційній  сторінці  «ВІНЕР  ТЕЛЕКОМ»  у  Facebook
https://www.facebook.com/viner.net.ua/ .

* Безкоштовне користування послугою Інтернет не включає в себе користування Абонентом послугою
ОТТ Телебачення.
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