Конкурс EU4Energy на тему енергетичних ринків
(11-19 січня 2019 р.)
Заклик до дії
Ви живете у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові чи Україні?
Тоді чому б не взяти участь в нашому конкурсі EU4Energy? 1Дайте
правильну відповідь хоча б на одне з чотирьох питань в наших
соціальних мережах, і матимете шанс виграти приз.
Тема конкурсу - "Енергетичні ринки" - це запрошення перевірити свої
знання про розвиток енергетики в вашій країні і регіоні, а також
дізнатися нові і цікаві факти про джерела енергії та її споживання.
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Конкурс проводиться комунікаційним проектом EU4Energy, за фінансової підтримки Європейської
Комісії.

ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОНКУРСІ
ТЕМА КОНКУРСУ: Конкурс в соціальних мережах організовується комунікаційним проектом
EU4Energy. Тема конкурсу - "Енергетичні ринки". Це виклик для перевірки знань про
енергетичні розробки в країнах-партнерах Східного сусідства, а також для пошуку нових і
цікавих фактів про джерела енергії та її споживання.
ПРАВО НА УЧАСТЬ: в конкурсі можуть брати участь громадяни з Вірменії, Азербайджану,
Білорусі, Грузії, Молдови та України, що мають особистий аккаунт в Facebook, Instagram або
ВКонтакте, яким не менше вісімнадцяти (18) років. Співробітники, стажери або партнери членів
команди комунікаційного проекту EU4Energy, а також найближчі родичі і члени сім'ї цих
працівників не мають права на участь.
ОРГАНІЗАТОР: Конкурс організований комунікаційним проектом EU4Energy ("організатор").
Конкурс жодним чином не пов'язаний або не спонсорує / схвалюється / адмініструється з боку
Facebook.
ТЕРМІНИ І УЧАСТЬ: Конкурс буде проходити з 11 січня по 19 січня 2019 року, і буде складатися
з чотирьох питань. Користувачі можуть взяти участь в конкурсі, розмістивши відповіді в розділі
коментарів під питанням в стрічці повідомлень проекту "Східне сусідство EC" в його акаунтах на
Facebook, Instagram і Vkontakte.
Відповіді повинні бути відправлені з індивідуальних, особистих акаунтів. Учасник змагання
може дати по одній відповіді на кожне питання. Правильна відповідь на кожне питання буде
надана протягом 48 годин після публікації кожного питання. Після опублікування відповіді
подальші відповіді на це питання не приймаються.
ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ: Учасники, що дають правильну відповідь на один з чотирьох питань,
будуть відібрані для участі в лотереї та подальшого вибору переможців. Кожне питання, на яке
правильно відповів учасник, дає одну можливість участі в лотереї (якщо ви правильно відповіли
на чотири питання, то будете брати участь в лотереї чотири рази). Рандомізуюче програмне
забезпечення (random.org) буде використовуватися для вибору переможців. Після створення
списку, зробленого навмання, перша людина в списку отримає головний приз. Також будуть
вручені ще дев'ять призів. Переможці будуть обрані після того, як всі чотири правильні
відповіді будуть опубліковані в облікових записах соціальних мереж, що беруть участь в
конкурсі.
ПРИЗ: Переможцям буде присуджено до 10 призів2. Головний приз, електричний скутер,
вручать головному переможцю. Приз не може бути переданий комусь іншому і повинен бути
прийнятий в якості нагороди. Переможець не може запитувати кошти або інший приз замість
цього. Не зв'язуйтеся з організатором про статус конкурсу. Організатор повідомить переможців
за допомогою контактної інформації, наданої учасником, після оголошення результатів
конкурсу. Якщо переможець не зможе зв'язатися з організатором протягом чотирьох робочих
днів після оголошення, буде обраний учасник, який посів друге місце.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ: Організатор залишає за собою право дискваліфікувати будь-яку людину, що
втручається в процес змагання, порушує правила або діє руйнівно або непорядно. У разі
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Призи включають сонячні зарядні пристрої, акумулятори, рекламні матеріали
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виникнення спору про власника онлайн-запису, власником вважається авторизований власник
облікового запису, який був використаний для участі в конкурсі.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Беручи участь в конкурсі,
учасник погоджується звільнити від зобов'язань і не буде покладати відповідальність на
організатора, Facebook, його відповідних материнських і дочірніх компаній, філій і кожного з
відповідних посадових осіб, директорів, співробітників і агентів ("сторони, звільнені від
зобов'язань") за будь-які претензії або причини дій, що виникають в результаті участі в конкурсі
або отримання або використання будь-якого призу. Це включає, але не обмежується: (а)
несанкціонованим втручанням людини в конкурс; (b) технічні помилки; (c) помилки друку; (d)
пізня або недоставлена пошта; і (e) помилки в адмініструванні змагання. Учасник відмовляється
від права вимагати оплату будь-яких гонорарів адвоката і будь-яких збитків, включаючи, крім
іншого, штрафні, прямі або непрямі збитки.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ПУБЛІЧНІСТЬ: Будь-яка інформація, яку учасник надає для участі в
конкурсі, надається комунікаційному проекту EU4Energy, а не Facebook. Учасник дає згоду на
використання організатором імені учасника та профілю в будь-якому списку переможців якщо
це може бути застосовано). Ця інформація буде використовуватися лише для зв'язку з
переможцями. Ім'я та профіль переможця можуть бути використані в рекламних цілях без
додаткової оплати або розгляду.
СПОРИ: Учасник погоджується з тим, що будь-які спори, претензії та причини позову, що
виникли в результаті конкурсу або будь-якого призу або пов'язані з ним, вирішуються в
індивідуальному порядку, без звернення до будь-якої форми групового позову, і виключно
відповідним судом розташованим в Брюсселі. Всі питання, що стосуються побудови, дійсності,
тлумачення і застосування цих Офіційних правил, прав і обов'язків учасника або прав і
обов'язків організатора пов'язаними зі змаганням, регулюються і тлумачаться відповідно до
закону Бельгії, без застосування будь-якого права або колізійних норм (бельгійської або будьякої іншої юрисдикції), які приведуть до застосування законів будь-якої іншої юрисдикції, крім
Бельгії.
ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ: Участь в конкурсі передбачає повне прийняття вищевказаних правил.
ПИТАННЯ: Будь-які питання щодо конкурсу можна надсилати електронною поштою
EU4Energy@ecorys.com
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