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Правила
проведення маркетингового заходу
«Чорна п’ятниця FeRoom»
Організатором та Виконавцем Розіграшу є ТОВАРИСТВО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРУМ ХОЛ» (далі – «Організатор»).

З

ОБМЕЖЕНОЮ

1. Визначення термінів:
«Розіграш» – маркетинговий захід, що спрямований на поширення та підтримання
обізнаності серед населення Києва про знак для та послуг «FeRoom». Розіграш провадиться на
безоплатних засадах, має на меті рекламування Організатора за рахунок Організатора.
«Правила» - ці правила проведення Розіграшу, а також будь-які зміни та доповнення до них
та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у
Розіграшу та отримання Заохочення.
«Учасник Розіграшу» - фізична особа, громадянин України, якій на момент проведення
Розіграшу виповнилось 18 років та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Розіграші з метою
задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або
виконанням обов'язків найманого працівника.
«Заохочення» - право, яке надається Учаснику Розіграшу, придбати за ціною, визначеній в
п. 4.2 цих Правил товар, а саме річний абонемент, який дає право на відвідування спортивного
клубу FeRoom.
Кількість річних абонементів, обмежена, та визначена в п. 4.2 (Таблиця 1)
«Інформація про Розіграш» - інформація про Розіграш, офіційні правила Розіграшу, а також
додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Розіграшу. Інформація про Розіграш
розміщена на сайті www.feroom.com.ua
«Територія проведення Розіграшу» (або «місце проведення Розіграшу») - Розіграш
проводиться між Учасниками Розіграшу на сайті www.feroom.com.ua.
Розіграш Заохочення проводиться Організатором.
«Строк проведення Розіграшу» (або «тривалість Розіграшу», або «період проведення
Розіграшу») – з 24 листопада по 29 листопада 2020 року включно.
Строк реалізації Заохочення до 31 грудня 2020 року.
2. Участь в Розіграші
2.1 Брати участь в Розіграші мають право фізичні особи, громадяни України, яким на
момент проведення Розіграшу виповнилося 18 років, та якими виконано умови та
правила цього Розіграшу, що викладено нижче.

2.2. Співробітники, представники Організатора їх родичі (першого та другого ступеня
спорідненості), а також представники підприємств, що мають безпосереднє відношення
до Організатора, не мають права брати участь в Розіграші.
2.3. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала
участь в Розіграші, не може бути Учасником Розіграшу відповідно до цих Правил, такій
особі не надається право на отримання Заохочення.
3. Умови участі у Розіграші
3.1. З метою участі у Розіграші, Учасник Розіграшу повинен в Період проведення
Розіграшу: відвідати сторінку сайту www.feroom.com.ua, надати інформацію, яка
вимагається для участі у Розіграшу.
3.2.
Учасники Розіграшу, які виконали всі вищевказані дії - отримують право участі у
Розіграші та отриманні Заохочення.
3.3.
Учасник Розіграшу може отримати тільки одне Заохочення.
4. Порядок, умови та строки отримання права на Заохочення
4.1 Учасник може отримати Заохочення до 31 грудня 2020 року. Заохочення надається
Організатором Розіграшу в момент придбання річного абонементу на відвідування
спортивного клубу FeRoom.
4.2. Учасник, який виконав всі умови участі, має право на отримання заохочення за
наступними цінами (враховуючи ПДВ):
Таблиця 1

відсоток знижки
категорії Клубних карток
FIGHT ZONE ONE YEAR
«GYM CARD 12-00 – 17-00»
«GYM CARD 7-00 – 23-00»
«GYM CROSSFIT FIGHT ZONE»
«GYM FITNESS CARD»
«UNLIMITED CARD»
«VIP SILVER CARD»
«VIP GOLD CARD»

8400
9600
14400
18000
18000
25000
35000
45000

Кількість річних абонементів
400
50
10
20%
30%
50%
ціна
6720
7680
6720
4800
11520
10080
7200
14400
12600
9000
14400
12600
9000
20000
28000
36000

5
70%

2880
4320
5400
5400

4.3. Кількість Заохочень обмежена, та вказана у Таблиці 1
4.4 Відповідні категорії клубних абонементів мають відповідні Заохочення, які вказані у
Таблиці 1.
4.5 Учасник, що не звернувся до Організатора за отриманням Заохочення протягом строку,
визначеного в пункті 4.1. цих Правил, втрачає право на отримання Заохочення.
4.6. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неможливість отримання
Переможцем Заохочення з огляду на пропуск строку, встановленого пунктом 4.1. цих
Правил. Жодна компенсація у такому випадку не передбачається.
4.7. Невиконання Учасником умов та вимог встановлених розділами 2 – 3 цих Правил,
позбавляє такого Учасника права на отримання Заохочення.
4.8 Право на отримання Заохочення надається безпосередньо Учаснику шляхом надіслання
ТОВ ««ФЕРУМ ХОЛ» електронного повідомлення на електронну поштову адресу (e-mail)
Учасника.
5. Обмеження
5.1. Заміна Заохочення, в т. ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається.

5.2. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невручення/невиконання Заохочення
у випадку, якщо Учасник не скористався правом на отримання Заохочення у строки й
порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення надається тільки за умови
виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами.
5.3. Учасники Розіграшу добровільно дають ТОВ ««ФЕРУМ ХОЛ» повну згоду на обробку
їх
персональних
даних
відповідно
до
Політики
конфіденційності
https://feroom.com.ua/politika-konfidenczialnosti/

