Офіційні правила акції «Новорічна Акція»
(надалі- Правила)
1. Організатор Акції
1.1. Організаторами акції «Новорічна Акція» (надалі «Акція») є ТзОВ «Авіакомпанії
«Атласджет Україна» (TM Atlasglobal) (надалі - «Організатор 1») та Публічне акціонерне
товариство «Концерн Галнафтогаз» (надалі - «Організатор 2»).
1.2. Співорганізаторами Акції є Партнери Програми лояльності Fishka (надалі
«Програма Fishka»):
- мережа АЗК «ОККО»;
- мережа супермаркетів «Фуршет»;
- мережа магазинів «АЛЛО»;
- інтернет магазин «Шипшина»;
- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
2. Участь в Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно
проживають на території України, виконали усі умови Акції згідно з цими Правилами та
які станом на 23.59 за київським часом 04 січня 2017 р. стали зареєстрованими
учасниками Програми лояльності Fishka (надалі «Учасники Акції»).
2.2. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно
через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
3. Місце та термін дії Акції
3.1. Акція діє на всій території України (за винятком АР Крим та території проведення
антитерористичної операції) на всіх діючих АЗК «ОККО», у всіх діючих супермаркетах
«Фуршет», магазинах цифрової техніки «АЛЛО», інтернет-магазині «Шипшина», у
мережі діючих ресторанів «A la minute», «Pasta Mia», «Meiwei», а також при здійсненні
розрахунків платіжними ко-бренд картками Fishka у будь-якій торговій мережі або
мережі Інтернет (далі – Місце дії Акції) .
3.2. Термін дії Акції з 01 по 31 грудня 2016 р. включно (надалі «Термін дії Акції»).
4. Умови участі в Акції
4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1. протягом терміну дії Акції здійснити покупку в Місці дії Акції на зазначену
нижче суму з використанням картки Fishka:
- мережа АЗК «ОККО» – купівля пального будь-якої марки (крім метану) на суму
від 300 грн. одним чеком, або
- мережа супермаркетів «ФУРШЕТ» – купівля будь-яких товарів на суму від 250
грн. одним чеком. У вартість покупки не враховується вартість придбаних тютюнових
виробів, або
- мережа магазинів «АЛЛО» – купівля будь-яких товарів на суму від 1000 грн

одним чеком, або
- інтернет- магазин «Шипшина» - купівля будь-яких товарів на суму від 2000 грн.
одним чеком, або
- мережа ресторанів «A la minute», «Pasta Mia», «MeiWei» - купівля будь-яких
товарів на суму від 80 грн. одним чеком, або
- при здійсненні розрахунків платіжними ко-бренд картками Fishka (Visa Fishka,
Visa Business Fishka, MasterCard Fishka) (надалі «Кобрендова картка Фішка») у будьякій торговій мережі або мережі Інтернет - купівля товарів (оплата вартості послуг) на
суму від 200 грн.
Вартість (сума) покупки (оплати вартості послуг), що визначена у цих Правилах,
необхідна для прийняття участі у Акції, наведена з урахуванням ПДВ та інших
передбачених чинним законодавством податків та обов’язкових платежів, та без
урахування вартості придбаних тютюнових виробів.
4.1.2. заповнити наступні поля листа бажань на сайті www.myfishka.com:
- ім’я;
- номер основної картки Fishka;
- ім’я особи (другої фізичної особу, з якою Переможець Акції здійснить подорож
до Стамбула на умовах Головної винагороди Акції, визначеної у п.6.2.1. цих Правил);
- номер мобільного телефону;
- е-mail;
- обрати подарунок (товар із переліку Додаткових винагород Акції, визначеного у
п.6.2.2. цих Правил, який Переможець Акції отримає право придбати за акційною ціною
0,01 грн з ПДВ за одиницю таких товарів) ;
- згода на обробку персональних даних Учасника Акції.
4.2. Всі поля в листі-бажань є обов’язковими для заповнення. У випадку заповнення
листа-бажань одним і тим же Учасником Акції більше одного разу, будуть
враховуватися дані, які Учасник Акції заповнив останнього разу.
4.3. Кожна покупка (у тому числі оплата вартості послуг при розрахунку Кобрендовою
карткою Фішка) на вказану у п.4.1.1. цих Правил суму в місці дії Акції дає Учаснику Акції
додатковий шанс набути право на отримання Акційної винагороди.
4.4. Покупка (у тому числі оплата вартості послуг при розрахунку Кобрендовою карткою
Фішка) одним чеком на суму, яка є кратною визначеній в п.4.1.1. цих Правил мінімальній
сумі покупки(у тому числі оплата вартості послуг при розрахунку Кобрендовою карткою
Фішка), дає додатковий шанс (додаткові шанси) набути право на отримання Акційної
винагороди.
4.5. Покупка (у тому числі оплата вартості послуг при розрахунку Кобрендовою карткою
Фішка) зі здійсненням розрахунку Кобрендовою карткою Фішка на суму яка визначена в
п. 4.1.1. як мінімальна сума розрахунку Кобрендовою карткою Фішка, і яка одночасно
відповідає мінімальній сумі покупки на іншому об’єкті Місця дії Акції, визначеній у
п.4.1.1., дає додатковий шанс (додаткові шанси) набути право на отримання Акційної
винагороди.

Наприклад:
кожна покупка в мережі АЗК «ОККО» на суму від 300 грн одним чеком на умовах,
визначених у цих Правилах,– 1 шанс; на суму від 600 грн одним чеком на умовах,
визначених у цих Правилах, – 2 шанси;
кожна покупка в мережі АЗК «ОККО» від 300 грн одним чеком на умовах,
визначених у цих Правилах, і розрахунок за цю покупку Кобрендовою карткою
Фішка – 2 шанси;
кожна покупка в мережі супермаркетів «Фуршет» на суму від 250 грн одним чеком
(крім тютюнових виробів) на умовах, визначених у цих Правилах, – 1 шанс; на
суму від 500 грн одним чеком (крім тютюнових виробів) на умовах, визначених у
цих Правилах– 2 шанси;
кожна покупка в мережі супермаркетів «Фуршет» на суму від 250 грн одним чеком
на умовах, визначених у цих Правилах, і розрахунок за цю покупку Кобрендовою
карткою Фішка – 2 шанси;
кожна покупка в мережі магазинів «АЛЛО» на суму від 1000 грн одним чеком на
умовах, визначених у цих Правилах,– 1 шанс; на суму від 20 000 грн одним чеком
на умовах, визначених у цих Правилах, – 20 шансів;
кожна покупка в мережі магазинів «АЛЛО» на суму від 1000 грн одним чеком на
умовах, визначених у цих Правилах, і розрахунок за цю покупку Кобрендовою
карткою Фішка – 6 шансів;
кожна покупка в інтернет-магазині «Шипшина» на суму від 2000 грн одним чеком
на умовах, визначених у цих Правилах, – 1 шанс; на суму від 4 000 грн одним
чеком на умовах, визначених у цих Правилах, – 2 шанси;
кожна покупка в інтернет-магазині «Шипшина» на суму від 2000 грн на умовах,
визначених у цих Правилах, і розрахунок за цю покупку Кобрендовою карткою
Фішка – 11 шансів.
4.6 Інформація про кількість шансів на набуття права на отримання Акційної
винагороди друкується на фіскальному чеку при здійсненні покупки на об’єктах в Місці
дії Акції на визначену у п.4.1.1. цих Правил суму.
4.7. Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих
Правил Термін дії Акції, позбавляє особу права претендувати на Акційну винагороду.
4.8. Повернення Учасником Акції придбаного ним товару, визначеного в п.4.1.1. цих
Правил, протягом встановленого законодавством строку, позбавляє такого Учасника
права претендувати на Акційну винагороду.
5. Реєстрація учасника Програми лояльності FISHKA
5.1. Згідно з умовами Програми лояльності Fishka, заповнення анкети та реєстрація
учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі лояльності Fishka і у
акціях, що організовуються в її рамках.
5.2. Набути право на отримання Акційної винагороди може тільки зареєстрований
учасник Програми лояльності Fishka.
5.3. Анкета учасника Програми лояльності Fishka може бути заповнена як в
паперовому, так і в електронному вигляді.

5.3.1. Паперова анкета не приймається, якщо не заповнені обов’язкові поля,
анкета не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають
вимогам. Термін внесення даних до інформаційної системи Програми Fishka становить
21 день від дати заповнення анкети учасником Програми лояльності Fishka.
5.3.2. Електронна анкета заповнюється учасником Програми лояльності Fishka на
сайті Програми лояльності Fishka, завдяки спеціальній формі онлайн-реєстрації.
Заповнення анкети відбувається з урахуванням усіх обов’язкових полів. Персональні
дані учасника потрапляють в систему Програми лояльності Fishka миттєво.
5.4. Для того, щоб стати зареєстрованим учасником Програми лояльності Fishka,
потрібно виконати наступне:
5.4.1. здійснити покупку 10 і більше літрів пального або товарів в магазині на суму
не менше 10 гривень з ПДВ на АЗК «ОККО» (крім тютюнових виробів) або у будь-якого
іншого Партнера Програми лояльності Fishka на суму та на умовах, встановлених
таким Партнером;
5.4.2. отримати пакет учасника Програми лояльності Fishka з карткою Fishka,
заповнити анкету і опустити її у скриньку на АЗК «ОККО» або на торгових об’єктах
Партнерів Програми лояльності Fishka не пізніше 21 календарного дня до закінчення
Акції (в іншому випадку Організатор не може гарантувати, що персональні дані будуть
опрацьовані і внесені до інформаційної системи до закінчення Акції) або самостійно
здійснити онлайн-реєстрацію картки Fishka в будь-який день протягом періоду дії Акції
до 23:59 години за київським часом 04 січня 2017 року.
6. Акційні винагороди та визначення Переможців Акції
6.1. Визначення Переможців Акції серед усіх Учасників Акції, буде здійснено за
допомогою автоматизованого комп’ютерного розподілу 05 січня 2017року.
6.2. Акційними винагородами є:
6.2.1. Головна винагорода Акції – «5 вікендів у Стамбулі»- подорожі на двох
фізичних осіб до Стамбула, що складаються з:
6.2.1.1. 2 (два) з 10 (десяти) безкоштовних авіаквитків на двох фізичних осіб на один з
напрямків Харків-Стамбул-Харків, Львів-Стамбул-Львів або Запоріжжя-СтамбулЗапоріжжя
6.2.1.2. 1 (одне) з 5 (п’яти) проживань двох фізичних осіб протягом 3 ночей у Pullman
Hotel İstanbul, double room, система харчування BB (сніданок включено).
6.2.1.3. Витрати на трансфер аеропорт-готель-аеропорт,
витрати, пов’язані з
отриманням паспорту громадянина України для виїзду за кордон, отриманням візи для
в’їзду до Республіки Туреччина, вартість екскурсійних та/або розважальних програм,
інших витрат під час перебування в Стамбулі (крім авіаперельоту, проживання та
харчування у Pullman Hotel İstanbul, double room) не входять у вартість Головної
винагороди Акції і здійснюються Переможцями Акції самостійно.
Головний переможець Акції повинен забронювати авіаквитки на один з
напрямків, вказаних вище, до 20 січня 2017 року включно.
Період здійснення подорожі визначений Організатором 1 Акції і становить
проміжок часу між 01 лютого та 31 березня 2017 року.
Організатори Акції не несуть відповідальності за зміни, які можуть виникнути у
розкладі рейсів на один з напрямків Харків-Стамбул-Харків, Львів-Стамбул-Львів або
Запоріжжя-Стамбул-Запоріжжя.
Організатори Акції не несуть відповідальності у випадку, якщо Переможець Акції
не може використати Головну винагороду Акції внаслідок відсутності у нього необхідних
документів або їх неналежного оформлення (у тому числі у випадку відсутності у

Переможця Акції необхідних документів для отримання візи для в’їзду до Республіки
Туреччина) чи надання Переможцем недостовірних (помилкових) даних Організаторам
Акції, та не відшкодовують таким Переможцям Акції будь-яких збитків.
Усі додаткові витрати, які можуть виникнути в Переможця Акції у зв’язку з зміною
розкладу рейсів, відшкодуванню Організаторами Акції не підлягають та оплачуються
Переможцем Акції самостійно.
Організатор 2 Акційні винагороди, вказані в пункті 6.2.1.1., не видає та не несе
відповідальності за якість наданих Акційних винагород Організатором 1.
Сплата всіх податків та зборів пов’язаних із отриманням Головної винагороди
Акції в частині, зазначеній в пункті 6.2.1.1. цих Правил, забезпечується Організатором
1. Організатор 2 не несе відповідальності за сплату будь-яких податків та/або зборів,
пов’язаних із проведенням цієї Акції.
Сплата всіх податків та зборів, пов’язаних із отриманням Головної винагороди
Акції, в частині, зазначеній
в пункті 6.2.1.2. та оплатою аеропортних зборів
забезпечується Організатором 2.
6.2.2. Додаткові винагороди Акції:
- Товари Акції, які переможець Акції має право придбати за акційною ціною 0,01
грн з ПДВ за одиницю таких товарів:
Назва товару Акції

Кількість, шт.

Шуруповерт Black&Decker EPC12CA

10

Фен Remington AC 9140

10

Гриль 3 в 1 Fiesta Sandwich/Waffle/Grill 22570-56

10

Набір ножів Berghoff Coda

10

Рюкзак Redpoint Daypack 23

10

Конструктори LEGO City

10

Пуско-зарядний пристрій GT

10

-

6.2.3. Заохочувальна винагорода Акції:
Акційні бали від FISHKA:
Кількість нарахованих балів

Кількість, зарахувань.

50 000

100

6.3. Організатор 2 Акції залишає за собою підтвердження права Переможців Акції на
отримання Акційної винагороди. Рішення Організатора 2 оскарженню не підлягає.
6.4. Всі результати Акції будуть висвітлені на сайті www.myfishka.com, а також за
телефоном гарячої лінії Fishka 0 800 505 118.
6.5. Зовнішній вигляд Акційних винагород може відрізнятись від зображень в рекламних
матеріалах.
6.6. Визначення Переможців Акції, які набудуть право на отримання Додаткових
винагород Акції, у порядку, визначеному у п. 6.1. цих Правил, здійснюється із числа тих
Учасників Акції, які не набули права на отримання Головних винагород Акції. Учасники
Акції, які за результатами визначення Переможців Акції не набули права на отримання

Головних винагород Акції чи Додаткових винагород Акції, у порядку, визначеному у
п.6.1. цих Правил, беруть участь у визначенні Переможців Акції, які отримають
Заохочувальну винагороду Акції.
7. Умови отримання Акційних винагород
7.1. Отримання Акційних винагород відбувається наступним чином:
7.1.1. Отримання Головної винагороди Акції – один з п’яти вікендів (подорожі на
умовах, визначених в цих Правилах) для двох осіб у Стамбул відбувається у частині,
визначеній у п.6.2.1.1.цих Правил - шляхом продажу Організатором 1 за акційною ціною
0,01 грн з ПДВ за одиницю такої винагороди; у частині, визначеній у п.6.2.1.2. - шляхом
безкоштовного отримання у Організатора 2.
Переможець Акції, який за результатами визначення Переможців Акції набув право на
отримання Головної винагороди Акції, зобов’язаний відповісти на телефонний дзвінок
представника Організатора 2 Акції та в строки, обумовлені з представником
Організатора 2 надати у форматі, визначеному Організатором 2, наступну інформацію:
- Прізвище, Ім’я та по батькові
- адреса проживання
- ідентифікаційний код
- свій контактний номер телефону
- номер своєї основної картки Fishka
Переможець Акції, який набув право на отримання Головної винагороди Акції,
має право обрати другу фізичну особу, з якою здійснить подорож до Стамбула на
умовах Головної винагороди Акції. Про зазначену фізичну особу Переможець Акції
зобов’язаний надати інформацію згідно з переліком, зазначеним у цього пункті Правил,
у форматі, визначеному Організатором 2. У випадку, якщо це інша фізична особа, ніж
та, яка була зазначена Переможцем Акції при заповненні листа-бажань згідно з п.4.1.2.,
до уваги береться інформація, надана останньою. Зазначаючи інформацію про таку
фізичну особу Переможець Акції гарантує, що отримав згоду такої особи на обробку її
персональних даних, у тому числі на передачу таких персональних даних
Організаторам Акції, та у випадку пред’явлення будь-яких претензій такою особою до
Організаторів Акції Переможець Акції зобов’язаний врегулювати їх за власний рахунок,
а також відшкодувати Організаторам Акції усі збитки, завдані їм у зв’язку з
пред’явленням таких претензій.
7.1.2. Отримання Додаткової винагороди Акції – товари Акції - відбувається
наступним чином: за умовами проведення Акції, Переможцям Акції, які за результатами
визначення Переможців Акції отримали право на придбання товару Акції за акційною
ціною 0,01 грн. з ПДВ, здійснюються налаштування через процесинговий центр
програми лояльності Fishka основних карток Програми лояльності Fishka, зазначених
ними при заповненні листів бажань згідно з п.4.1.2. цих Правил. Під отриманням
Додаткової винагороди Акції мається на увазі можливість придбати її за акційною ціною
0,01 грн з ПДВ на тому АЗК «ОККО», куди вона буде доставлена. Для отримання
Додаткової винагороди Акції Переможець Акції повинен пред’явити на АЗК ту ж основну
картку учасника Програми лояльності FISHKA, яка була зазначена ним при заповненні
листа бажань. Переможець Акції повинен отримати товар Акції протягом 60 днів з
моменту його повідомлення у порядку, визначеному в п.7.2.2. цих Правил, про набуття
права на отримання Додаткової винагороди 1 Акції , але не раніше моменту доставки
Додаткової винагороди 1 Акції на АЗК «ОККО», про що Переможця Акції буде також
проінформовано згідно з п.7.2.2. цих Правил.
7.1.3. отримання Заохочувальної винагороди Акції - акційних балів відбувається наступним чином: за умовами проведення Акції, Переможцям Акції, які за
результатами визначення Переможців Акції отримали право на отримання акційних
балів, такі бали зараховується на рахунок учасника програми лояльності Fishka

протягом 14 днів з дати здійснення визначення Переможців Акції..
7.2. У випадку підтвердження Організатором 2 права Учасника Акції на отримання
Додаткових винагород Акції, Переможець Акції повинен особисто отримати такі
Додаткові винагороди Акції з тією ж основною карткою учасника програми лояльності
FISHKA, яка була зазначена ним при заповненні листа бажань. В разі, якщо
Переможець Акції не зможе бути особисто присутнім при врученні протягом строку,
визначеного у п.7.1.2. цих Правил, Організатор 2 залишає за собою право
розпорядитись Додатковою винагородою Акції на власний розсуд.
7.2.1. Переможців Акції, які набудуть право на отримання Головної винагороди
Акції, буде повідомлено за допомогою телефонного зв’язку (на номер, який вказаний в
листі бажань на сайті www.myfishka.com) про місце і час вручення Головної винагороди
Акції.
7.2.2. Переможців Акції, які набудуть право на отримання Додаткової винагороди
та Заохочувальної винагороди Акції, буде повідомлено за допомогою електронної
пошти (адреса якої була вказана Переможцем Акції
в листі бажань на сайті
www.myfishka.com).
7.2.3. Також Переможців Акції можна буде дізнатись за телефоном гарячої лінії
FISHKA 0 800 505 118 та на сайті www.myfishka.com.
7.3. Якщо Переможець Акції не отримав Акційну винагороду в обумовлені
Організаторами згідно з цими Правилами строки, або не виконав умов Акції, визначених
у цих Правилах, вважається, що Переможець Акції відмовився від Акційної винагороди.
В такому випадку Акційна винагорода використовується на розсуд відповідного
Організатора, який забезпечує отримання такої Акційної винагороди згідно з цими
Правилами.
7.4. Переможець Акції має право заявити про відмову від отримання Акційної
винагороди. У випадку, якщо Переможець Акції хоче відмовитись від отримання
Акційної винагороди, він повинен сповістити про це Організатора 2 Акції протягом 3
(трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про отримання права на
Акційну винагороду. У випадку такої відмови відповідний Організатор, який забезпечує
отримання такої Акційної винагороди згідно з цими Правилами, залишає за собою
право розпорядитись Акційною винагородою на власний розсуд.
7.5. Організатор 2 Акції залишає за собою право перевірити стан рахунку учасника
програми лояльності Fishka, визначеного Переможцем Акції. У випадку виявлення
зловживань та/або порушень умов використання картки Fishka, Організатор 2 має
право відмовити такому Переможцю Акції в отриманні Акційної винагороди. Таке
рішення Організатора 2 оскарженню не підлягає.
8. Інші умови
8.1. Переможець Акції не має права передати/поступитись Акційною винагородою
третій особі.
8.2. Заміна Акційної винагороди на грошовий еквівалент не допускається.
8.3. Акційні винагороди можуть бути придбані Переможцями Акції, що отримали право
на Акційну винагороду, тільки на умовах цих Правил.
8.4. Організатори Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Акційних
винагород після їхнього вручення Переможцям Акції.

8.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
вирішення таких питань Організатор 2 залишає за собою. Таке рішення є остаточним і
оскарженню не підлягає.
8.6. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції повністю погоджується з цими Правилами
та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на
одержання Акційної винагороди.
8.8. Організатори Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань
згідно з умовами Акції у разі настання форс-мажорних обставин таких, як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що
діє на території проведення Акції, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи
надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організаторів Акції обставини.
8.9. Організатори Акції не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких
осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних винагород. Організатори Акції не
беруть на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.10. Організатори Акції мають право відмовити у видачі Акційної винагороди
Переможцеві Акції, що набув право на її отримання, якщо такий Переможець Акції не
виконав усіх умов цих Правил. При цьому такий Переможець Акції не має права на
одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.11. Ці Правила розміщені на сайті www.myfishka.com.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
9.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті www.myfishka.com; за телефоном
гарячої лінії 0 800 505 118; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції в
рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись в місцях проведення Акції.
9.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організаторами Акції протягом
всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у
випадку їх затвердження Організаторами Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку,
що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

