
Додаток до наказу № ____________ 

від «_____»_______________2015р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНОЇ АКЦІЇ  

 «Творячи дива» 

 

 

1. Організатор акції. 

1.1. Організатором акції є РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (далі «Організатор»). 

 

2. Участь в акції. 

 2.1. Взяти участь в акції  мають право фізичні особи – споживачі послуг з водопостачання 

та/або водовідведення, які надає РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (за виключенням 

працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» та членів їх сімей, що проживають разом). 

 

3. Тривалість акції 

3.1. Акція триває з 01 грудня 2015 року по 18 січня 2016 року включно.  

 

4. Порядок участі в акції. 

4.1. Умови акції: 

4.1.1. У період з 01.12.2015р. по 18.01.2016р. здійснити платіж (платежі) за послуги 

водопостачання та водовідведення  на суму не менше 500 грн.; 

4.1.2. Картка учасника акції* заповнюється працівниками абонентної служби 

підприємства на основі виписок банків та касових чеків про надходження коштів на 

рахунок підприємства щоденно із зазначенням номеру особового рахунку, адреси, 

прізвища, ім′я та по-батькові, номеру телефону, e-mail  (за наявності) та присвоєнням серії 

та номеру згідно додатку 1. Заповнені картки реєструються в окремому журналі та 

щоденно опускаються до акційної скриньки за адресою: м. Рівне, вул.Білякова,6, 

приміщення абонентної служби. На офіційному сайті підприємства http://vodarivne.com 

розміщується реєстр учасників, тобто споживачів, які сплатили 500грн. і більше та акційні 

картки яких опущені в скриньку. 

4.2. Кількість акційних карток одного учасника не обмежена та визначається сумою оплат 

кратної 500грн. (наприклад: 1500грн. : 500грн. = 3 акційні картки) з округленням до 

цілого числа (Наприклад: проведені у період з 01.12.2015р. по 18.01.2016р. оплати за 

одним особовим рахунком на суму 1200 грн. дають підстави для заповнення 2 карток 

учасника, на суму 1600грн. – 3 карток).  

4.3. Підставою для заповнення однієї картки учасника є оплата послуг на суму не менше 

500 грн. (один чек на суму не менше 500 грн).  

 

5. Подарунки 

5.1. Всі учасники акції мають однаковий шанс за результатами розіграшу виграти: 

1-й приз – телевізор; 

2-й приз – блендер (розігруватиметься 5 одиниць); 

3-й приз – електрочайник (розігруватиметься 5 одиниць). 

*За умовами акції підприємство може змінити вид подарунку без будь-яких погоджень з 

учасниками акції, або доповнити їх кількість іншими подарунками. 

 

6. Порядок розіграшу та отримання подарунків 

6.1. Всі картки учасників акції заповнені відповідно до вимог цього Положення та 

опущені в акційну скриньку, беруть участь в розіграші подарунків. 

6.2. Дата розіграшу та визначення переможця 20 січня 2016 року о 12-00 за адресою: 

м.Рівне, вул. Ст.Бандери, 2, актова зала підприємства. 

http://vodarivne.com/


6.3. Повідомлення про результати акції: газета РОР «Вісті Рівненшини», газета «7 Днів», 

офіційний сайт http://vodarivne.com. 

6.4. До участі у процедурі розіграшу запрошуватимуться ЗМІ (телебачення). 

6.5. Умови отримання подарунків переможцями у акції: отримання подарунку 

безпосередньо під час розіграшу або отримання подарунку за адресою: м. Рівне, вул. 

Білякова,6, приміщення абонслужби до 30.01.2016 р. за умови надання ідентифікаційного 

номеру. 

6.6. Результати акції є остаточними та оскарженню не підлягають. 

 

7. Інше. 

7.1. Переможці не можуть передавати право на отримання подарунку не уповноваженим 

особам чи вимагати одержання його грошової вартості. 

7.2. Організатор не несе відповідальності за подарунки після їх одержання переможцем 

акції. 

7.3. Взявши участь у акції, учасники погоджуються, що в разі отримання подарунку, їхні 

імена та фото можуть бути використані Організатором у друкованих, аудіо та відео 

матеріалах пов’язаних з акцією ( в тому числі з рекламною метою), без будь-якого 

матеріального відшкодування. 

7.4. Факт оплати для участі в акції означає повну згоду учасника зі всіма умовами 

наведеного Положення про проведення акції та використання його персональних даних. 

7.5. Отримати роз′яснення щодо будь-яких умов цього  положення про проведення акції 

можна за тел.28-26-03, 64-31-31, 64-31-30 чи особисто звернувшись до операторів 

абонентної служби за адресою: м. Рівне, вул.Білякова, 6. 

 

 

Адміністрація  

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

 

Щоб свята зустрічати щасливо – повір у новорічне диво 

 
 

http://vodarivne.com/

