
Правила проведення акції «Мрійте. Беріть участь. Перемагайте!» 
 
1. Визначення термінів: 
1.1. Акція – рекламна акція «Мрійте. Беріть участь. Перемагайте!», що організована 
Організаторами, беручи участь в якій, Учаснику потрібно виконати мови цих Правил.  
1.2. Учасник акції – будь-яка фізична особа (громадянин України) з необхідним обсягом 
дієздатності відповідно до законодавства України, яка досягла повноліття, яка є 
користувачем Сервісу megogo.net на підставі Передплати «ТБ і Кіно: Стартова» або «ТБ і 
Кіно: Легка», або «ТБ і Кіно: Оптимальна» на будь-який строк дії (без обмеження номіналу) 
та протягом Періоду дії Акції придбала, шляхом здійснення безготівкової оплати на Сервісі 
megogo.net будь-якою банківською картою, та активувала Передплату «ТБ і Кіно: 
Максимальна» та /або «Максимальна Android» та/або «Максимальна  iOS» та/або 
«Максимальна Партнерська» та/або «Максимальна + благодійність» на будь-який строк 
дії (без обмеження номіналу), або яка раніше, не менше 30 але не більше 365 календарних 
днів до дати початку Періоду дії Акції, була користувачем Сервісу megogo.net на підставі 
Передплати «ТБ і Кіно: Стартова» або «ТБ і Кіно: Легка», або «ТБ і Кіно: Оптимальна», або 
«ТБ і Кіно: Максимальна» та яка в Період дії Акції придбала, шляхом здійснення 
безготівкової оплати на Сервісі megogo.net будь-якою банківською картою, Передплату 
«ТБ і Кіно: Максимальна» та /або «Максимальна Android» та/або «Максимальна  iOS» 
та/або «Максимальна Партнерська» та/або «Максимальна + благодійність» на будь-який 
строк дії (без обмеження номіналу) та здійснила її активацію, за умови що така Передплата 
діятиме (буде активною) на дату оприлюднення підсумків Акції. Учасниками акції не 
можуть бути співробітники, представники Організаторів та члени їх сімей. 
1.3. Переможці – перші 11 (одинадцять) Учасників акції, що виграли в Акції за 
результатами розіграшу Заохочень. 
1.4. Заохочення– Заохочення, що вручаються Переможцям, які виграли в Акції за 
підсумками розіграшу Заохочень, що визначені в п. 6. даних Правил. Кількість Заохочень 
обмежена та може бути змінена Організаторами самостійно. Заохочення надається 
одноразово. Дво- чи багаторазове надання Заохочення не допускається. Заміна 
Заохочення грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної 
компенсації – не допускається. Заохочення обміну чи поверненню не підлягає. При втраті 
Заохочення не відновлюється. 
1.5. Організатори – разом Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГОГО» (Код  
ЄДРПОУ: 38347009; 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В) (окремо - 
«Компанія») та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОІН АП! ТУ 
ТРЕВЕЛ МТА» (Код ЄДРПОУ: 40176889) (окремо - «Партнер»), кожен окремо – 
«Організатор» або «Компанія» та «Партнер» відповідно. 
1.6.  Передплата – послуга з надання доступу до перегляду визначеного переліку 
Контенту на та ТБ-пакету на Сервісі megogo.net. 
1.7. Сервіс megogo.net – сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та 
інформації, яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах, та які 
розміщені на Серверах Компанії, якими володіє та/або які контролює Компанія, і за 
допомогою яких надає Учасникам акції можливість доступу до перегляду ТБ-пакетів та/чи 
Контенту. 
1.8. Контент – аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, виконання, що зафіксовані 
в фонограмах, відеограмах, музичні твори з текстом або без тексту, виконання яких 
зафіксовано в фонограмах, відеограмах, доступ до перегляду яких надається Учасникам 
акції на підставі SVOD. 
1.9. ТБ-пакет – перелік Телеканалів, доступ до перегляду яких надається Учасникам 
акції на Сервісі megogo.net. 
1.10. Телеканал – об’єднана єдиною творчою концепцією сукупність аудіовізуальних 
творів, яка має постійну назву, свій товарний знак/логотип. 



1.11. Сервер – програмно-апаратний комплекс, який використовується з метою 
організації та технічного забезпечення Учасникам акції доступу до перегляду Контенту 
та/чи ТБ-пакетів. 
1.12. SVOD («Subscription Video-on-Demand» - «надання відео за запитом по підписці») – 
надання доступу Учасникам акції до перегляду розширеного каталогу одиниць Контенту  
з будь-якого місця і в будь-який час за вибором Учасника акції. 
1.13. Територія проведення Акції: територія проведення Акції, яка для цілей цих правил 
означає територію України, за виключенням тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей 
та зони проведення АТО (ООС). 
1.14. Інші терміни, не визначені цим розділом Правил, трактуються відповідно до Угоди 
Користувача, законодавства України та сформованої практики. 
 
2. Період проведення Акції. Оголошення результатів Акції. 
2.1. Період дії Акції з 14 червня 2021 р. по 11 липня 2021 р. включно. 
2.2. Дата підведення підсумків Акції (проведення розіграшу Заохочення) – 12 липня 
2021 року. 
2.3. Дата оприлюднення підсумків Акції: Переможці оголошуються Компанією 
шляхом повідомлення останніх в період з 12 липня 2021 року по 15 липня 2021 року 
(включно) за номерами телефонів, наданими Переможцями. Компанія не несе жодної 
відповідальності за несвоєчасне отримання Переможцем повідомлення через 
безпосередню роботу будь-яких серверів або інших технічних неполадок. 

3. Акція не є конкурсом, лотереєю або іншою заснованою на ризику азартною грою. 
 
4. Для участі в Акції необхідно: 
4.1. Бути зареєстрованим користувачем на Сервісі megogo.net та погодитись на 
прийняття участі в Акції, шляхом натискання (кліку) на відповідний елемент інтерфейсу 
інформаційної сторінки Акції на Сервісі megogo.net. 
4.2. Зазначити в профілі користувача на Сервісі megogo.net актуальний номер телефону 
(в разі, якщо така інформація в профілі не була зазначена раніше). Користувачі без 
зазначених діючих номерів телефонів не приймають участі в Акції. 
4.3. На період проведення Акції та станом на дату оприлюднення підсумків Акції мати 
активовану Передплату «ТБ і Кіно: Максимальна» та /або «Максимальна Android» та/або 
«Максимальна  iOS» та/або «Максимальна Партнерська» та/або «Максимальна + 
благодійність» на будь-який строк дії (без обмеження номіналу) за умови, що така 
Передплата була придбана та активована протягом Періоду дії Акції Користувачем, (і) 
який станом на дату початку Періоду дії Акції користувався послугами Сервісу megogo.net 
на підставі Передплати «ТБ і Кіно: Стартова» або «ТБ і Кіно: Легка», або «ТБ і Кіно: 
Оптимальна» на будь-який строк дії (без обмеження номіналу) або (іі) який раніше, не 
менше 30 але не більше 365 календарних днів до дати початку Періоду дії Акції, був 
користувачем Сервісу megogo.net на підставі Передплати «ТБ і Кіно: Стартова» або «ТБ і 
Кіно: Легка», або «ТБ і Кіно: Оптимальна», або «ТБ і Кіно: Максимальна» на будь-який строк 
дії (без обмеження номіналу).  
4.4. Будь-яка з Передплат, що вказані в п.4.3. цих Правил, має бути придбана за її повною 
вартістю, яка вказана у відповідному розділі на Сервісі megogo.net. 
4.5. У разі придбання Учасником акції Передплати на строк, що відрізняється від 1 місяця 
(наприклад, на 3, 6 або 12 місяців), Учасник акції має право на участь у розіграші, як при 
придбанні відповідної Передплати на один місяць. 
 
5. Умови визначення Переможців Акції та алгоритм розіграшу Заохочення: 
5.1. Переможці Акції визначаються в результаті проведення Компанією розіграшу 
Заохочення. 



5.2. При проведенні розіграшу Заохочення не використовуються процедури та 
алгоритми, які дозволяють визначити результат проведення розіграшу Заохочення до 
початку такого розіграшу. 
5.3. Розіграш Заохочення відбувається в наступному порядку: 
• Компанією буде складено перелік ID номерів Учасників з актуалізованими номерами 
телефонів, відповідно до зазначених в профілі Користувача на сервісі megogo.net, які в 
період дії Акції виконали умови, зазначені в цих Правилах; 
• з даного переліку Компанією будуть виключені номери телефонів з явними ознаками 
недійсності (наприклад, не правильний код телефонного оператора і т.п.); 
• з даного переліку Учасників Акції Компанією в дату, зазначену в п. 2.2. цих Правил, за 
допомогою генератора випадкових чисел Інтернет-сайту https://www.random.org/ буде 
визначено 11 (одинадцять) ID номерів Переможців. У разі непрацездатності Інтернет-
сайту за адресою https://www.random.org/ в дату, зазначену в п. 2.2. цих Правил, 
Компанією для визначення Переможця може бути використаний альтернативний 
генератор випадкових чисел. 
• ID номера Учасників, починаючи з 12 (дванадцятого) і далі будуть використані в разі, 
якщо початковий Переможець з якихось причин не зможе скористатися заохоченням 
(наприклад не буде відповідати цим Правилам, не вийде на зв'язок з Організаторами 
тощо) ) або відмовиться від отримання Заохочення протягом 3х (трьох) робочих днів з 
моменту оголошення Переможців. 
• У разі необхідності заміни первісного Переможця, спочатку Переможцем стане Учасник з 
ID номерів в списку під номером 12 (дванадцять), в разі заміни останнього Учасник з ID 
номером під номером 13 (тринадцять) і далі за таким принципом. 
• У разі відмови первісного Переможця від отримання Заохочення в період, що перевищує 
7 (сім) робочих днів з моменту оголошення результату Розіграшу, заміна Переможця 
відбуватися не буде.  
 
6. Фонд Заохочення Акції: 
6.1. Фонд Заохочення Акції формується за рахунок Організаторів Акції. 
6.1.1. Партнер надає Заохочення для Переможця розіграшу, що займе 1 (перше) місце. 
6.1.2. Компанія надає Заохочення для Переможців розіграшу з 2 (другого) по 11 
(одинадцяте) місце. 
6.2. Фонд Зохочення складається з: 

- для 1 (першого) місця – «Головне заохочення» - можливість придбати за 0,01 грн. 
туристичний тур до Туніс у період 14.07.2021 р. до 31.08.2021 р. До Головного 
заохочення, включено: проживання на двох осіб на 7(сім) ночей в номері Deluxe 
або Standard Room (в залежності від наявності номерів зазначеного типу в дати 
туристичного туру) в п’ятизірковому готелі, харчування все включено; переліт і 
трансфер; квитки на відвідування екскурсій до Сахари (музей Зоряних війн)  та 
Сіді-Бу-Саїду (музей Бордо і Карфаген) 

- з 2 (другого) по 11 (одинадцяте) місце – 10 (десять) Передплат «ТБ і Кіно: 
Максимальна» на 3 місяці, вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) в т.ч. ПДВ 20%, по 1 
(одній) Передплаті для кожного місця. 
6.3. Організатори Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого 
використання Заохочення Отримувачами після їх отримання, за неможливість Учасників 
скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі 
наслідки використання таких Заохочень Акції. 
6.4. Партнер забезпечує проведення нарахування та сплати податку з доходів фізичних 
осіб - Отримувачів Заохочень, у порядку, згідно чинного законодавства України. В 
подальшому Організатори Акції не несуть відповідальності стосовно зобов’язань 
Отримувачів Заохочень у відношенні сплати ними податку з доходів фізичних осіб та будь-
яких інших податків, передбачених чинним законодавством України. 
6.5. Відповідальність Організаторів обмежується вартістю та кількістю Заохочень, 
передбачених цими Правилами. 



6.6. Право на отримання Заохочення не може бути віддано іншій особі, а також передано 
у заставу або обтяжене іншим чином. 
6.7. Виплата грошового еквівалента вартості заохочень негрошовій не здійснюється. 
Заміна Заохочень іншими Заохоченнями за бажанням Учасника не здійснюється. 
6.8. Кількість Заохочень обмежена. 

7. Порядок та період передачі Заохочення: 
7.1. В період з 12 липня 2021 року по 15 липня 2021 року (включно) за номерами 
телефонів, наданими Переможцями, Компанія повідомляє останніх про результати 
проведення розіграшу Заохочень та порядок їх отримання. 
7.2. В період з 12 липня 2021 року по 15 липня 2021 року (включно) Компанія передає 
номер телефону, зазначений в Користувацькому профілі Переможця, що зайняв 1 (перше) 
місце Партнеру. Партнер зв’язується з Переможцем для встановлення місцезнаходження 
Переможця та організації подальшого вручення Переможцю Заохочення в відділенні 
мережі туристичних агенств «Джоін АП! ТУ Тревел МТА» Партнера.  
7.3. Для отримання Заохочення, Переможцю, що зайняв 1 (перше) місце в розіграші, 
необхідно в порядку та в строк, погоджені з Партнером звернутися до відділення мережі 
туристичних агенств «Джоін АП! ТУ Тревел МТА» Партнера, що погоджене Партнером та 
Переможцем в порядку п. 7.2. Правил, та надати зазначені Партнером персональні дані та 
документи, у встановленому Партнером порядку. 
7.4. У випадку, якщо до 15 липня 2021 року (включно) Партнер не зможе зв’язатися за 
вказаним номером телефону з Переможцем, що зайняв 1 (перше) місце в розіграші та / або 
Переможець відмовиться від подальшої участі в Акції, та / або Переможцем не буде 
виконано умови п. 7.3. цих Правил, Партнер протягом 1 (одного) календарного дня 
письмово повідомляє Компанію про такі дії або бездіяльність Переможця, з метою 
визначення Переможця Акції, в порядку, встановленому п. 5.3. Правил. 
7.5. Компанія забезпечує автоматичне підключення Передплати «ТБ і Кіно: 
Максимальна» строком на 3 місяці Переможцям Акції з 2 (другого) по 11 (одинадцяте) 
місце згідно ID номерів Переможців, про що відповідно направляє повідомлення на 
зазначений в користувацькому профілі номер телефону та/або адресу електронної пошти. 
7.6. Партнер за рахунок власних коштів оплачує передбачені чинним законодавством 
України податки та/або збори, пов’язані з отриманням Заохочення Переможцем Акції, що 
зайняв 1 (перше) місце. Усі інші витрати, пов’язані з участю в Акції, отриманням та/або 
використанням Заохочення Переможець акції несе самостійно. 
7.7. Переможець повністю погоджується з тим, що Організатори перевіряють 
особистість Переможця шляхом перевірки ідентифікаційних документів Переможця 
(паспорта, ІПН та ін.), а Переможець зобов'язується надавати Організаторам такі 
документи на першу вимогу. 
7.8. Інформацію про результати Акції та Переможців акції буде розміщено в строк до 
«22» липня 2021 року на Сервісі megogo.net. 
 
8. Права Учасника Акції: 
8.1. Приймати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах. 
8.2. В разі змін умов Акції, ознайомитися з ними. 
 
9. Обов’язки Учасника Акції: 
9.1. Ознайомитися з правилами Акції. 
9.2. Приймати участь у Акції лише на умовах визначених в цих Правилах. 
9.3. Дотримуватися правил та вимог, передбачених цими Правилами та Угодою 
Користувача щодо використання сервісу megogo.net.  
 
10. Права Організаторів Акції: 
10.1. Організатори мають право змінювати Правила Акції без попереднього повідомлення 
про такі зміни Учасника акції. 



10.2. Не допустити чи усунути Учасника акції до участі у Акції вразі здійснення останнім 
протиправних дій та/чи порушення умов даних Правил. 
10.3. На власний розсуд, чи за вимогою органу державної влади України, вимагати від 
Учасника акції будь-яку інформацію та/або документи, необхідні для участі в Акції та/або 
для надсилання/отримання Заохочення. 
10.4. В разі виникнення будь-яких обставин, які перешкоджають проведенню Акції, 
наприклад, перебої в мережі Інтернет, Компанія вправі тимчасово призупинити  чи 
повністю припинити проведення Акції. 
10.5. Слідкувати за виконанням Учасником акції Правил проведення Акції. 
 
11. Обов’язки Організатора Акції: 
11.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами. 
 
12. Організатори не несуть відповідальність за: 
12.1. невиконання (невчасне виконання) Учасниками акції обов’язків та умов, що 
передбачені даними Правилами; 
12.2. правильність, точність та достовірність  даних, контактної та іншої інформації, яку 
Учасник акції зазначить/зазначив при використанні Коду до Передплати на Сервісі 
megogo.net; 
12.3. неотримання Учасником акції Передплати по причинам що не залежать від 
Організаторів. 
13. Участь у Акції здійснюється на добровільній основі.  
14. Приймаючи участь у Акції Учасник акції підтверджує, що повністю ознайомлений з 
Правилами та надає свою згоду на їхні умови, в тому числі, але не обмежуючись, на: 
14.1. участь в рекламних інтерв’ю про участь в Акції, в тому числі для радіо, телебачення, 
інших засобів масової інформації, а також на здійснення Організатором, Партнером та/або 
третіми особами за завданням Організатора фото- та відеозйомок Учасника акції та без 
будь-яких додаткових погоджень чи винагород на здійснення використання, з правом 
передачі третім особам, цих матеріалів (фото-/відеоматеріалів з Учасником акції) в 
засобах масової інформації, в тому числі в рекламних цілях; 
14.2. на отримання від Організаторів або уповноважених ним осіб послуг у вигляді 
отримання SMS, e-mail повідомлень та розсилок, пов’язаних з проведенням Акції; 
14.3. на здійснення Організаторами, а також їх уповноваженими особами збирання, 
обробки (у тому числі з застосуванням автоматизованих засобів), зберігання, 
використання, розповсюдження в цілях проведення Акції персональних даних Учасника 
акції, з застосування необхідних засобів захисту таких даних від несанкціонованого 
розповсюдження. 
15. Організатори не несуть відповідальності за невиконання ними обов’язків, згідно 
даних Правил,  в разі відізвання Учасником акції своєї згоди, яка передбачена п.14. Правил. 
16. Умови Акції не застосовуються разом з іншими акційними пропозиціями 
Організаторів. 
17. Дані Правила розміщені на сайті megogo.net та joinup.ua в період дії Акції. 
18. Порядок проведення Акції, дані Правила, а також будь-яка інша діяльність пов’язана 
з Акцією регулюється законодавством України. 
19. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.  
20. Остаточні рішення та/чи роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, 
що виникають/можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або 
питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно 
Організаторами Акції.?  
21. В разі виникнення питань у Учасника акції, він може задати їх Організаторам Акції 
за адресою support@megogo.net або travel@joinup.ua або за номером телефону (0800) 30 97 
97, вартість дзвінків згідно тарифів оператора зв’язку. 
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