
ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою

«Starlink для українського IT» (далі за текстом – «Правила»)

1. Сторони та місце проведення рекламної акції.
1.1. Спонсором рекламної акції «Starlink для українського IT» (надалі – «Акція») є Приватне
товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом «РУЛЬЯД ЕЛТЕДЕ» (Лондон, Велика
Британія) (Private limited with Share Capital «RULIAD LTD», London, Great Britain), реєстраційний номер
14286487 (надалі - «Спонсор») в рамках проєкту «Project Ukraine».

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕВ УКРАЇНА», Код ЄДРПОУ
44317511 (надалі – «Виконавець»).

1.3. Акція проходить в мережі Інтернет на сайті Виконавця за адресою: https://dev.ua (надалі – «Сторінка
проведення Акції») з 00:00 години 4 січня 2023 року до 15:00 години 02 лютого 2023 року.

2. Етапи проведення акції
2.1. Акція проводиться в 3 етапи:

2.1.1. Подача електронних анкет Учасників: з 4.01.2022  по 15.01.2022
2.1.2. Голосування на Сторінці проведення Акції: з 15.01.2023 по 30.01.2023 15:00 годині.
2.1.3. Анонсування результатів голосування і оголошення Переможця Акції на сайті https://dev.ua:

02.02 о 18:00 годині.

3. Вимоги до Учасників Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції
виповнилося 18 років та які в період проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови
цієї Акції, що наведені нижче (надалі – Учасник/Учасники).

3.2. Участь у Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.

3.3. Спонсор не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність осіб, що беруть участь в
Акції.

3.4. Учасниками Акції не можуть бути:
а) громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь;
б) працівники Спонсора, Виконавця та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки)
в) власники, працівники чи представники організацій (в тому числі організацій, що є учасниками
Акції), які реалізовують Продукт, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки).

4. Умови участі в Акції
4.1. Головним критерієм участі в Акції є наявність готового софту, hardware, сервісу (надалі –
«Продукт»), що створений українськими розробниками після 24 лютого 2022 року.

4.2. Чисельність учасників, що є розробниками Продукту не має перевищувати 10 осіб.

4.3. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 3.1 цих Правил та виконали
умови, зазначені у Розділі 4 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Акції прирівнюється до факту
безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень,
вказаних в п. 3.2. цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

4.4. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно:
4.4.1. подати заявку через гугл-форму (https://forms.gle/Lua9xT12Gb6d6kpD8), відповівши на всі
питання в анкеті;
4.4.2. відповідати критеріям участі в конкурсі зазначених вище;
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4.4.3. отримати підтвердження про включення до списку учасників від masha@dev.ua на вказану
вами пошту.

4.5. В межах даної Акції Учасникам забороняється надсилати:
- інформацію, яка не відповідає тематиці Акції;
- фотографії/відео та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, образи,
завідомо наклепницьку інформацію, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як
пропаганда насильства чи аморального характеру;
- фотографії/відео, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої поведінки,
що може бути розцінена як порушення загальнолюдських норм та норм моралі, за виключенням
випадків, явно розпізнаваних як гумор, пародія, сатира абраш;
- посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і
поширенням шкідливих програм;
- інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення чинного
законодавства України.

4.6. Заповнюючи заявку через гугл-форму (https://forms.gle/Lua9xT12Gb6d6kpD8) на Сторінці проведення
Акції, Учасник засвідчує факт згоди з умовами участі в цій Акції.

5. Подарунковий фонд Акції.
5.1. Подарунком Акції є 1 (один) термінал «Starlink» у повній комплектації (надалі – «Пристрій
Starlink»).

5.2. Комплектація Пристрою Starlink складається з:
- Супутникової антени;
- Кріплення для антени;
- Роутеру;
- 30 м кабелю;
- Кабелю живлення;
- Кабелю для дротового підключення Ethernet.

5.3. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.

5.4. Спонсор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності по відношенню до подальшого
використання Подарунку Акції переможцем Акції після його одержання, за неможливість переможця
Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання такого Подарунку Акції.

6. Визначення Переможця Акції. Порядок отримання Подарунку

6.1. Визначення Переможця Акції, що здобуває право на отримання Подарунку Акції, визначеного
пунктом 5.1. даних Правил відбувається шляхом відкритого голосування на сайті Виконавця Акції
https://dev.ua.

6.2. Голосування припиняється 30.01.2023 року о 15:00 годині.

6.3. Переможець конкурсу – це Продукт, що отримав найбільшу кількість голосів в гугл-формі
(https://forms.gle/5TBnKL5697n9GRb77).

6.4. 02 лютого 2023 року о 18:00 на сайті https://dev.ua оголошується Переможець конкурсу. На
підтвердження прозорості визначення Переможця Акції, Виконавцем на сайті https://dev.ua буде
опублікований скріншот з результатами голосування та кількістю осіб, що проголосували за кожного з
Учасників Акції.

6.5. Загальна кількість переможців – 1 переможець.

6.6. Результати Акції, є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають.
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6.7. Для отримання Подарунку Акції Переможець повинен надіслати запит на електронну пошту
Спонсора (пошта тут) протягом 7 календарних днів з моменту оголошення переможця Акції 02 лютого
2023 року о 15:00 годині і надати таку інформацію про себе:

- ПІБ отримувача;
- адреса фактичного проживання;
- номер відділення пошти;
- контактний номер телефону.

6.8. Передача (доставка) Подарунку Акції здійснюється за рахунок Спонсора шляхом направлення
кур’єрською службою на адресу, вказану Переможцем Акції.

6.9. Процедура визначення Переможця Акції не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не
переслідує мети отримання прибутку.

7. Персональні дані
7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе
всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції. Беручи участь в Акції,
Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

7.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на обробку наданої ним з
метою участі в даній Акції інформації (а саме, збирання, зберігання, використання та обробку такої
інформації, а також її передачу третім особам).

7.3. Обробка персональних даних Учасників Акції шляхом збору, систематизації, накопичення,
зберігання, оновлення, зміни бази персональних даних відбувається в межах і спосіб встановлений
Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

7.4. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої ним інформації, його особистих даних Виконавцем/Спонсором, з маркетинговою
метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших
матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в
т.ч. право публікації (в т.ч. його ім’я та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані
учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень
за територією (в тому числі, право на транскордонну передачу), часом та способом використання, та
вказане використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та/або будь-якою третьою
особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення
Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування
Учасникам. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту
Правил, належать Виконавцю.

7.5. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем або
уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у
зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках проведення Акції, і не будуть надаватися жодним
третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією.

7.6. Відносно всіх персональних даних, наданих учасниками Акції, Виконавець або уповноважені ним
особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки
персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від
01.06.2010 року.


