
`ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

(далі – Правила)

КОНСУРСУ  «AIN.Business Club: Історії року»

(далі – КОНКУРС)

1. МЕТА КОНКУРСУ:
- підтримання позитивного іміджу Організатора та партнерів Конкурсу;
- сприяння самореалізації та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

2. ОРГАНІЗАТОР, ПАРТНЕРИ  ТА ВИКОНАВЕЦЬ КОНКУРСУ:
1.1. Організатором Конкурсу є онлайн-видання AIN.Business, а саме Фізична особа-підприємець
ЛЄКСАУ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, реєстраційний номер платника податків 3330601416, адреса:
Україна, 02105, м. Київ, проспект  Гагаріна Юрія, буд. 3, кв. 70 (надалі – «Організатор»).
1.2. Генеральний Партнер Конкурсу Представництво в Україні Mastercard Europe SA, код ЄДРПОУ
26600463, що знаходиться за адресою: Київ 01030, вул. Б. Хмельницького 17/52А, офіс 404А, Україна,
(далі – Головний Партнер);
Партнери:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ», ідентифікаційний
код в ЄДРПОУ 42823632, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 3, корпус 3.
Далі разом за текстом Генеральний  Партнер та Партнери називаються «Партнери».
1.3. Виконавцем Конкурсу (надалі – «Виконавець») є Товариство з обмеженою відповідальністю
«БІ-ІТ», код ЄДРПОУ 37615385, Україна, м. Київ 04070, ЄДРПОУ 37615385, місцезнаходження: м. Київ,
вул. Петра Сагайдачного, 33 (літера Д).

3. МІСЦЕ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1. Конкурс проводиться на всій території України в мережі Інтернет на сайті Організатора Конкурсу за
Інтернет-адресою https://ain.business/special/stories-of-the-year-2022/ (далі – сайт Організатора) та шляхом
голосування Журі Конкурсу у період з 00:00:01 (за київським часом) «06» березня 2023 року по 23:59:59
«30 березня 2023 року включно (далі – Період Конкурсу).
Голосування серед користувачів на сайті Організатора Конкурсу за Інтернет-адресою
https://ain.business/special/stories-of-the-year-2022/ з 00:00:01 (за київським часом) «06» березня 2023 року
по 23:59:59 «23» березня 2023 року включно.
3.2. Урочисте оголошення Переможців Конкурсу та вручення заохочень (подарунків), крім головного
заохочення, буде здійснено 30 березня 2023 року за адресою м. Київ, вул. Сімʼї Хохлових, 8, корпус В12
. Початок події (заходу) 18:00. Подія (захід) є закритим. Вікові обмеження для прийняття участі в
урочистому оголошенні Переможців Конкурсу та нагородженні – не молодше 18 років. Перелік
запрошених осіб для участі в урочистому оголошенні Переможців Конкурсу та нагородженні
визначається Організатором на власний розсуд. Організатор на власний розсуд має право відмовити особі
у допуску і прийнятті участі у події (заході). Для допуску до участі у події (заході) з нагоди урочистого
оголошення Переможців Конкурсу та нагородженні Організатор на власний розсуд має право вимагати у
особи надання документів, заяв, тощо.

4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
4.1. Учасниками Конкурсу можуть стати резиденти України – юридичні особи України або фізичні-особи
підприємці, які зареєстровані на території України, та виконали умови участі у Конкурсі, що зазначені у
Правилах.
4.2. Для набуття статусу Учасника Конкурсу та можливості здобути право на отримання Заохочення
необхідно виконати наступні умови:  
4.2.1. Бути зареєстрованою юридичною особою за законодавством України та мати у складі учасників
юридичної особи громадян України або зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, громадянином
України,  зареєстрованим за законодавством України; 
4.2.2. Протягом 2022 року (до початку проведення Конкурсу) інформація про господарську діяльність
Учасників була опублікована на сайті Організатора у форматі новин та/або спеціальних проектів та/або
рекламно-інформаційних матеріалів або інших матеріалів.
Організатор має право перевірити права на участь у Конкурсі та запросити з цією метою документи
Учасника Конкурсу, що їх підтверджують.
4.3. Не можуть бути Учасниками Конкурсу:
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4.3.1. юридичні особи, фізичні-особи підприємці та фізичні особи, що є пов’язаними та/або
афілійованими особами Організатора та/або Партнерів та/або Виконавця (якщо працівники або родичі
Організатора та/або Партнерів та/або Виконавця володіють часткою у статутному фонді Учасника
Конкурсу або є керівником чи здійснюють вплив на прийняття рішень з питань господарської
діяльності Учасника Конкурсу);
4.3.2. фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, іноземці та особи без громадянства, що не
зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності;
4.3.3.  фізичні особи, в тому нерезиденти України, іноземці та особи без громадянства.
4.3.4. особи, які не виконали умови участі у Конкурсі, порушили ці Правила та/або були виключені
Організатором  Конкурсу з числа Учасників Конкурсу.

4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі у Конкурсі, в тому числі щодо
засобів зв’язку з таким Учасником, є підставою виключення його з числа Учасників Конкурсу.
4.5. Кількість Учасників Конкурсу є обмеженою та становить лише 50 (п’ятдесят) Учасників, перелік
яких визначається на розсуд Організатора Конкурсу.
4.6. Учасники Конкурсу під час участі в Конкурсі зобов’язуються:
4.6.1.  дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
4.6.2.  вказувати повні, коректні та достовірні відомості;
3.6.3.  свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Конкурсу;
4.6.4.  не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Конкурсі.
4.7. Учасник має право брати участь в Конкурсі виключно в порядку і на умовах, визначених цими
Правилами. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а
саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і
повністю погоджується з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати. У разі незгоди із цим
Правилами та будь-якими умовами Учасник має право відмовитися від участі в Конкурсі шляхом
надсилання письмового повідомлення на адресу Організатора Конкурсу.
4.8. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Конкурсі,
згода з умовами даних Правил та згода на використання інформації, наданої Учасником Конкурсу,
обробку персональних даних вважаються наданими представниками Учасника Конкурсу.
4.9. Надання Учасником Конкурсу недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Конкурсі, в
тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, звільняє Організатора, Генерального
партнера, Партнерів, Виконавця від обов’язку вручити йому відповідні заохочення Конкурсу, і такий
Учасник Конкурсу втрачає право на отримання Заохочення.
4.10. У випадку порушення Учасником Конкурсу обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало
виникнення у Організатора документально підтверджених збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний
відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
4.11. Учасник Конкурсу, що не виконує або неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на
подальшу участь у Конкурсі.
4.12. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові умови та/або
обмеження, що перешкоджають шахрайству в Конкурсі. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної
поведінки Учасника Конкурсу він може бути усунений від участі в Конкурсі. Організатор самостійно
здійснюють оцінку сумлінності участі в Конкурсі на підставі наявних у нього можливостей з
урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.
4.13. Не заперечуючи та продовжуючи брати участь у Конкурсі, Учасник погоджується та підтверджує
факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ КОНКУРСУ
5.1. Фонд заохочень Конкурсу складає:
5.1.1. Головне заохочення (подарунок) Конкурсу – грошова винагорода у розмірі 100 000 грн. та
додаткові виплати на розсуд Генерального Партнера. Головне заохочення отримує за 1-е місце
Переможець Конкурсу, що буде визначений за результатами голосування на сайті Організатора та за
рішенням Журі Конкурсу відповідно до цих Правил;
А також відзнака від Організатора з нагоди Перемоги у Конкурсі та право на розміщення інформаційних
матеріалів на веб-сайті Організатора https://ain.business/ - 1 публікація на вищевказаному сайті;
5.1.2. 2-е місце за результатами голосування на сайті Організатора та за рішенням Журі Конкурсу
відповідно до цих Правил – відзнака від Організатора з нагоди отримання 2-го місця у Конкурсі, а також
право на розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті Організатора https://ain.business/ - 1
публікація на вищевказаному сайті.



5.1.3. 3-е місце за результатами голосування на сайті Організатора та за рішенням Журі Конкурсу
відповідно до цих Правил – відзнака від Організатора з нагоди отримання 3-го місця у Конкурсі, а також
право на розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті Організатора https://ain.business/- 1
публікація на вищевказаному сайті;
5.1.4. 4-м Переможцем Конкурсу є Учасник, який за результатами голосування на сайті Організатора
отримує найбільшу кількість балів (у разі, якщо такий Учасник не буде Переможцем згідно пункту 5.1.1.
або 5.1.2. або 5.1.3. цих Правил) - відзнака від Організатора з нагоди отримання більшості голосів за
результатами голосування на сайті Організатора, а також право на розміщення інформаційних матеріалів
на веб-сайті Організатора https://ain.business/ - 1 публікація на вищевказаному сайті.
Фонд заохочень може бути збільшений та додані інші види заохочень для інших Учасників на розсуд
Організатора.
За текстом усі Учасники, які отримали право на заохочення, разом називаються – Переможці, а кожен
окремо – Переможець.
5.2. Обов’язковою умовою отримання Переможцем Головного заохочення та іншими переможцями
заохочень із Фонду заохочень є повідомлення Учасником Організатору на його запит інформації,
необхідної для отримання заохочень  Конкурсу, передбачену цим Правилами.
5.3. Відповідальність Організатора, Виконавця та Партнерів обмежується виключно вартістю та
кількістю заохочень, передбачених цими  Правилами.
5.4. Відповідальність за сплату та вручення Головного заохочення Конкурсу, а саме грошової на користь
Переможця Конкурсу,  несе Виконавець.
5.5. Відповідальність за вручення Переможцям інших заохочень Конкурсу несе Організатор.
5.6. Організатор, Генеральний партнер, інші Партнери та Виконавець Конкурсу не є податковими
агентами відповідно до Податкового кодексу України та не несуть відповідальність за сплату податків та
зборів, що виникають у зв’язку із отриманням Переможцями заохочень Конкурсу. Відповідальність за
сплату податків та зборів, що виникають у зв’язку із отриманням Переможцем заохочення Конкурсу,
несе  Переможець Конкурсу.
5.7. Організатор Конкурсу, Генеральний партнер, інші Партнери та Виконавець не несуть
відповідальності по відношенню до подальшого використання заохочень Конкурсу Переможцями
Конкурсу після їх одержання, за неможливість Переможців Конкурсу скористатись заохоченнями з
будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких заохочень  Конкурсу.
5.8. Отримання Головного заохочення Конкурсу допускається лише Учасником, який визначений як
Переможець Конкурсу, що отримав перше місце у Конкурсі за результатами голосування користувачів
мережі Інтернет та оцінювання Журі Конкурсу. У випадку, якщо Переможець Конкурсу з яких-небудь
причин не може отримати Головне заохочення особисто, він не має права передати/поступитися своїм
правом третій особі.
5.9. Отримання інших заохочень Конкурсу допускається лише тими Учасниками, що визначені як
Переможці Конкурсу, що отримали друге, третє та інші місця у Конкурсі за результатами голосування
користувачів мережі Інтернет та оцінювання Журі Конкурсу. У випадку, якщо Переможець Конкурсу з
будь-яких причин не можуть отримати заохочення особисто, вони не мають права передати/поступитися
своїм правом третій особі. Отримання будь-яких інших заохочень у грошовому еквіваленті не
допускається, окрім Головного заохочення.
5.10. Кількість заохочень Конкурсу обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна
кількість заохочень Конкурсу може бути збільшена за рішенням Організатора шляхом внесення
відповідних змін до Правил. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник повідомляє про них в порядку,
передбаченому цими Правилами.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
6.1. Розгляд результатів голосування серед користувачів мережі Інтернет на сайті Організатора Конкурсу
за Інтернет-адресою https://ain.business/special/stories-of-the-year-2022/ відбувається в строк до 23 березня
2023 року. Кожен з користувачів мережі Інтернет, що приймає участь у голосуванні, має право
проголосувати за обраного користувачем Учасника лише один раз.
6.2. Для визначення Переможця, який отримає Головне заохочення, Організатор забезпечує голосування
серед користувачів мережі Інтернет, голосування відбувається за посиланням
https://ain.business/special/stories-of-the-year-2022/. За результатами голосування обираються претенденти
на отримання заохочень Конкурсу.
6.3. Крім того, для визначення Переможців Організатором формується Журі Конкурсу у кількості 4 осіб.
Кожен з членів Журі оцінює Учасників за шкалою від 1 до 10 балів, спираючись на власну суб’єктивну
думку.
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6.4. Визначення Переможців відбувається шляхом підсумовування результатів голосування серед
користувачів мережі Інтернет та оцінювання членів Журі. Головним критерієм визнання Учасника
Конкурсу Переможцем є отримання максимальної кількості голосів від користувачів мережі Інтернет та
балів від членів Журі, а також  відповідність вимогам цих Правил.
6.5. Якщо декілька Учасників отримали однакову кількість голосів та балів від членів Журі, Переможця
визначає Голова Журі.  
6.6. Переможців Конкурсу визначають до «30» березня 2023 року.
6.7. Всього Переможцями Конкурсу, які отримують заохочення Конкурсу, стають не більше, ніж 4
Учасників.
6.8. Інформування кожного Переможця Конкурсу про обрання його Переможцем відбуватиметься
шляхом відправки йому особистого електронного повідомлення представником Організатора за
електронною адресою
6.9. Результати голосування членів Журі визнаються остаточними і не можуть бути змінені, оскаржені.

7. УМОВИ ВРУЧЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ
7.1. На урочистому заході (події) з нагоди оголошення Переможців Конкурсу та вручення заохочень, крім
головного заохочення, та/або протягом 2 (двох) днів з дати визначення Переможців Конкурсу Виконавець
або Організатор повідомляє Переможців Конкурсу (в тому числі засобами електронного зв’язку на
розсуд Організатора та/або Виконавця) про право отримати заохочення Конкурсу. Крім того, Організатор
на власний розсуд може опублікувати інформацію про результати Конкурсу в мережі Інтернет на сайтах
https://ain.business/ та https://ain.ua та у соціальних мережах, а Головний партнер на офіційному сайті
Mastercard в Україні за посиланням https://www.mastercard.ua/.
Виплата Головного заохочення у грошовому еквіваленті здійснюється Виконавцем протягом 2
(двох) місяців з дати оголошення Переможця Конкурсу, який зайняв перше місце в Конкурсі.
7.2. Для отримання Заохочення Учасник Конкурсу  зобов’язаний:
7.2.1. Не пізніше ніж протягом 1 (одного) дня, якщо інше не буде визначено Організатором, з дати
отримання повідомлення від Організатора про перемогу у Конкурсі надати зворотний зв’язок та
підтвердити свою згоду та можливість отримати заохочення, а також надіслати Виконавцю в
електронному вигляді свої дані, в тому числі персональні дані відповідальних осіб Учасника та дані для
зв’язку.
7.3. Персональні дані, що повинен надати Учасник,  включають в себе:
7.3.1. прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані відповідальних осіб переможця Конкурсу;
7.3.2. копія паспорта громадянина України (усі сторінки із записами) керівника Переможця Конкурсу;
7.3.3. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань;
7.3.4. у разі, якщо Переможець Конкурсу зареєстрований як фізична особа-підприємець – копію
паспорта громадянина / громадянки України, що є фізичною особою-підприємцем.
7.3.5. інформацію про реєстрацію платника податків.
7.4. Отримання Головного заохочення та інших заохочень Конкурсу допускається лише тим Учасником,
що отримав таке право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими
Правилами.
7.5. Головне заохочення Конкурсу вважається врученим відповідному Переможцю Конкурсу з моменту
списання грошових коштів з банківського рахунку Виконавця Конкурсу, що засвідчує факт вручення
Заохочення. Інші заохочення, крім Головного заохочення, можуть бути вручені Переможцям на розсуд
організатора Конкурсу на урочистому заході (події) з нагоди оголошення Переможців Конкурсу та
вручення заохочень або після отримання Організатором від Переможця всіх необхідних документів та
інформації.
7.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною
умовою отримання Головного заохочення та інших заохочень  Конкурсу.
7.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Учасника Конкурсу права
на одержання Заохочення Конкурсу. При цьому, Переможець вважається таким, що відмовився від
отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора або Виконавця
будь-якої компенсації.
7.8. Учасник Конкурсу втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій, в
тому числі грошової, у наступних випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані
обставини:
7.8.1. Учасник Конкурсу відмовляється надавати необхідні дані та інформацію, вказані у цих Правилах,
або надав некоректні/фальсифіковані  дані;
7.8.2. якщо Учасника Конкурсу визнано порушником цих Правил до моменту вручення йому Заохочення;
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7.8.3. якщо Учасник Конкурсу у встановлений даними Правилами період не надасть підтвердження
можливості отримання належного йому заохочення, з незалежних від Організатора та/або Виконавця
причин;
7.8.4. у випадку, якщо Учасник Конкурсу після закінчення терміну, протягом якого він повинен надати
зворотний зв’язок Організатору, не надає такий зворотний зв’язок, Учасника Конкурсу втрачає право на
отримання Заохочення;
7.8.5. якщо Учасник Конкурсу усно або письмово за допомогою засобів електронного зв’язку заявить про
свою відмову від отримання Заохочення;
7.8.6. у разі не можливості ідентифікувати Учасника Конкурсу;
7.8.7. у разі виявлення будь-якої спроби несумлінної або шахрайської поведінки Учасника Конкурсу.
7.9. Організатор та/або Виконавець Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності
за подальшу реалізацію заохочення Учасником після його одержання та/або за неможливість Учасником
скористатись наданим заохоченням з будь-яких причин.
7.10. У разі неможливості передачі заохочення Учаснику Конкурсу, заохочення визнається
незатребуваним. При цьому таке заохочення Конкурсу не може бути затребуваним Учасником повторно.
В свою чергу, Організатор має право обрати іншого Переможця на власний розсуд.
7.11. У разі виявлення неможливості вручення заохочення Учаснику, Організатор або Виконавець мають
право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд.
7.13. Інші Учасники Конкурсу, що не здобули право або не скористались правом на отримання заохочень
в Період Конкурсу, позбавлені права отримати та вимагати будь-які інші заохочення чи компенсації.
7.10. Учасник, що порушить Правила, буде позбавлений Організатором права брати участь в Конкурсі,
посилатися на свою участь у даному Конкурсі та може бути притягнений до відповідальності,
передбаченої чинним законодавством України. 
7.11. Кожен Учасник може прийняти участь у Конкурсі лише один раз. Кожен Учасник може стати
переможцем Конкурсу та отримати одне із заохочень тільки один раз за весь період проведення
Конкурсу.

8. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ КОНКУРСУ
8.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та
розміщення тексту Правил на сайті https://ain.business/. Організатор залишає за собою право розміщувати
додаткову інформацію про Конкурс  в порядку, передбаченому цими Правилами.
8.2. Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник таким чином автоматично дає свою згоду на
застосування та розповсюдження щодо нього цих Правил як обов’язкових, з умовами яких Учасник
погоджується без будь-яких зауважень та застережень.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Заохочення Конкурсу, окрім Головного заохочення, не видаються в грошовому еквіваленті або у
формі інших благ, не передбачених цими Правилами. Організатор залишає за собою право змінити
заохочення (окрім Головного заохочення) на аналогічні без додаткового або попереднього погодження з
Учасниками Конкурсу.
9.2. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.
9.3. У будь-якому випадку відповідальність Партнерів, Виконавця та Організатора обмежується вартістю
Заохочення.
9.4. Організатор та/або Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником
Заохочення у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора
або Виконавця чи Партнерів.
9.5. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор.
Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.6. Участь в Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасників з
цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного
виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання
Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора /Виконавця та/або
залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
9.7. Приймаючи участь у Конкурсі, кожен Учасник забезпечує отримання від представників Учасника
згоди на використання наданої ними інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних
його представників, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, контактний номер мобільного
телефону з маркетинговою метою та з метою виконання цих Правил, реалізації Заохочення та
законодавства України Організатором та/або Виконавцем та/або Партнерами, зокрема, на використання



імені, прізвища, фотографії, відео або інших матеріалів про Учасника, з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. прізвища, імені та фотографій) в засобах масової інформації, в
мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмежень за
територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Конкурсу та
інформування про результати Конкурсу, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у
розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних
даних». Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю представників Учасників Конкурсу, створені у
зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу та Генерального партнера та можуть
використовуватися без будь-якого відшкодування та додаткової згоди Учасника.
9.7. У разі відмови Учасника Конкурсу від Заохочення, Організатор та/або Виконавець та/або Партнери
не приймають і не розглядають будь-які претензії Учасника  з цієї причини.
9.8. Під час проведення Конкурсу чи після його закінчення, Виконавець та/або Організатор та/або
Партнери не зобов’язані вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи
письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Конкурсу на умовах
Конкурсу, чи будь-яких інших подібних питань щодо Конкурсу.
9.10. Правила затверджені Організатором та діють протягом строку проведення Конкурсу та протягом 1
(одного) року після його завершення. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені
Організатором протягом всього періоду проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та
умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення на сайті
https://ain.business/ для інформування про Правила та умови участі в Конкурсі. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту опублікування на вищевказаному сайті, якщо інше не буде визначено
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. Якщо Учасник продовжує брати участь
Конкурсі після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.
9.11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу,
відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з
проведенням Конкурсу, є остаточним і поширюється на всіх Учасників Конкурсу.
9.12. У випадку порушення Учасником / представником Учасника обов’язків, вказаних у даних
Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або у Генерального партнера та/або інших
Партнерів та/або Виконавця документально підтверджених збитків, Учасник зобов’язаний
відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
9.13. Учасник протягом участі в Конкурсі та після його завершення зобов’язується не висловлюватися
негативно та не публікувати негативну інформацію щодо Конкурсу, інших Учасників, Організатора
та/або у Генерального партнера та/або інших Партнерів та/або Виконавця, не розміщувати будь-якими
засобами фото та інформацію, що принижують інших Учасників, Організатора та/або у Генерального
партнера та/або інших Партнерів та/або Виконавця, інших третіх осіб, не розміщувати в мережі Інтернет
чи будь-яких інших ресурсах фото та відеоматеріали, інформації образливого характеру, що порушує
чинне законодавство України, інформації, що може нанести шкоду репутації інших Учасників,
Організатора та/або у Генерального партнера та/або інших Партнерів та/або Виконавця чи інших третіх
осіб. Учасник, що порушить вимоги даного пункту Правил може бути притягнений до відповідальності,
передбаченої чинним законодавством України.


