Офіційні правила проведення
Благодійного заходу «Благодійна корзина»
(надалі за текстом – Офіційні правила)
1. Організатор Благодійного заходу
1.1. Організатором Благодійного заходу «БЛАГОДІЙНА КОРЗИНА» (надалі – Благодійний захід) є ТОВ
«Стормак», код ЄДРПОУ 40548445, юридична адреса: 61064, м. Харків, пров. Титаренківський, буд. 8;
(надалі «Digma»), (надалі за текстом – Організатор).
2. Учасники Благодійного заходу
2.1. Учасниками Благодійного заходу можуть бути будь-які громадяни, яким на момент участі в акції
виповнилося 18 років (надалі по тексту – «Учасники»).
2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Благодійному заході:
- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.
3. Місце проведення Благодійного заходу
3.1. Благодійний захід проводиться на території України в мережі магазинів Digma, які розташовані за
наступними адресами (надалі іменуються – «Магазини»):
1. м. Харків, вул. Фонвізіна, 15
2. м. Харків, вул. Клочківська, 193
3. м. Харків, вул. Клочківська, 244
4. м. Харків, вул. Алчевських, 42
5. м. Харків, вул. Ахсарова, 21
6. м. Харків, вул. Гв.Широнинців, 15/46
7. м. Харків, вул. Науки, 66
8. м. Харків, пр-т., Перемоги, 76
9. м. Харків, вул. Рибалко 24/17
10. м. Харків, пр-т., Олександрівський, 99
11. м. Харків, пр-т., Л.Ландау, 20
12. м. Харків, пр-т., Миру, 74
13. м. Харків, пров., Титаренківський, 8
14. м. Харків, вул. Шарикова, 44а
15. м. Харків, вул. Салтівське шосе, 100
16. м. Харків, вул. Шатилівська, 1
4. Період проведення Благодійного заходу (для Учасників)
4.1. Початок: 24.04.2020 року, точний час початку визначається згідно з режимом роботи кожного з
Магазинів.
4.2. Благодійний захід діє до 22.05.2020 року, точний час початку визначається згідно з режимом роботи
кожного з Магазинів.
4.3. Кінцева дата Благодійного заходу може змінитися.
4.4. Про припинення дії Благодійного заходу додатково буде розміщена інформація на сайті digma.ua.
5. Способи та порядки інформування Учасників Благодійного заходу
про строки та умови її проведення.
5.1. Інформаційна підтримка Благодійного заходу: на сайті digma.ua; в куточку покупця; інформаційні
постери (плакати) у торгівельному залі магазинів.
Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Благодійного заходу.
Оприлюднення Офіційних правил проведення Благодійного заходу здійснюється на сайті digma.ua
(надалі – Офіційний сайт мережі «Digma») та у куточках покупця в Магазинах.
6. Права та обов’язки Учасників Благодійного заходу
6.1 Права учасників Благодійного заходу:
6.1.1 Участь в Благодійному заході є добровільною і визначається власним волевиявленням
Учасників.
6.1.2 Учасники Благодійного заходу мають право на отримання інформації про хід проведення
Благодійного заходу на Офіційному сайті мережі «Digma» або на гарячій лінії.
6.1.3 Учасники Благодійного заходу мають право розповсюджувати інформацію про Благодійний
захід в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів
комунікації та зв’язку.

6.1.4 Учасники Благодійного заходу мають право заохочувати до участі в Благодійному заході
своїх рідних, близьких та знайомих.
6.1.5 Приймаючи участь у Благодійному заході, учасник усвідомлює та погоджується з
безоплатністю такого заходу, відмовляється від подальшої вимоги грошової компенсації
вартості товарів, залишених таким Учасником на спеціально обладнаній стійці, згідно данних
Правил.
6.1.6 Залишивши товар на спеціально обладнаній стійці Учасник усвідомлює та погоджується з
тим, що товар не підлягає поверненню Учаснику.
6.2. Обов’язки Учасників Благодійного заходу.
6.2.1. Виконувати умови даних Правил Благодійного заходу.
6.2.2. Товари, які Учасники акції залишають на спеціальному обладнанні, повинні буди придбані в
магазині Digma.
7. Права та обов’язки Організатора Благодійного заходу
7.1. Обов’язки Організатора.
7.1.1. Провести Благодійний захід у відповідності з даними Правилами.
7.1.2. Надати зібрану допомогу тим, хто її потребує, а саме – ветеранам Другої світової війни та
інвалідам першої групи в місті Харків.
7.2. Права Організатора:
Організатор Благодійного заходу користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами
та чинним законодавством України.
8. Порядок участі у Благодійному заході
8.1. Будь-який громадянин України, при його добровільному бажанні і за його власною ініціативою, має
можливість придбати за власні кошти товари у мережі продуктових магазинів «Digma» і залишити їх
на спеціально обладнаній стійці торгівельного залу, для подальшого передання таких товарів
Організатором заходу – кінцевим бенефіціарам благодійного заходу (ветеранам Другої світової війни
та інвалідам першої групи в м. Харків).
8.2. Товари придбані не у торгівельній мережі «Digma» не можуть бути предметом Благодійного заходу,
та підлягають поверненню Учаснику благодійного заходу або утилізації.
8.3. Після закінчення збору таких товарів, Організатор Благодійного заходу, на власний розсуд, визначає
перелік осіб, яким буде надана допомога, у вигляді товарів зібраних Учасниками заходу. Перелік таких
осіб (бенефіціарів) перегляду та оскарженню не підлягає.
9. Інші умови
9.1. Під час отримання допомоги необхідно мати при собі документи, які підтверджують особу.
9.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Благодійного заходу, є остаточними
та перегляду не підлягають.
9.3. Виконавець залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Благодійний захід в
порядку передбаченому цими Правилами.
9.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з
Учасниками Благодійного заходу.
9.5. Учасник Благодійного заходу, що бере участь у Благодійному заході, тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
9.6. Організатор на свій власний розсуд може відмовити бенефіциару Благодійного заходу у наданні
допомоги, якщо Організатор вбачає ознаки підробки документів, який пред'явлений потенційним
Учасником (Бенефіціаром) або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює
дії метою яких є досаждання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі,
яка може бути пов‘язана з Благодійним заходом, або з будь-якої іншої причини, що на думку
Організатора, унеможливлює участь Учасника (Бенефіціара) в Благодійному заході
9.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Благодійного заходу не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в
роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією,
технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка
спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення
Благодійного заходу,
9.8. Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити
проведення Благодійного заходу.

9.9. Усі результати Благодійного заходу та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не
підлягають.
10. Прикінцеві положення.
10.1. Ці Офіційні правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду
проведення Благодійного заходу, при цьому інформування відносно змін і доповнень здійснюється
шляхом розміщення на сайті www.digma.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту їх
опублікування на сайті, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних
правил.
10.2. Приймаючи участь в Благодійному заході Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими
Офіційними правилами Акції «БЛАГОДІЙНА КОРЗИНА», і свою повну та безумовну згоду з ними.
Участь у Благодійному заході не дає права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
10.3. Учасники Благодійного заходу в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах
цих Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання
та обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Благодійного
заходу.
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