
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«ТВОРИ ДОБРО» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці офіційні правила (далі – Правила) визначають порядок 

проведення та умови участі в Благодійній акції «ТВОРИ ДОБРО» (далі – Акція). 

1.2. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт 

повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує 

свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах. 

1.3. Терміни та скорочення: 

- Організатор – ТОВ «ВОГ КАФЕ» (WOG CAFE в потягах Інтерсіті+); 

- Партнер – Благодійний фонд «ТВОЯ ОПОРА»; 

- Учасник – фізична особа, яка бере участь в Акції, згідно з умовами, 

що встановлює Організатор. 

1.4. Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в 

односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього 

повідомлення Учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться 

шляхом їх публікації на офіційному сайті Організатора http://wog.ua. 

3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. 

1.5. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови Правил на 

предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення 

змін або доповнень до Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з 

такими змінами або доповненнями. 

2. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

2.1. Організатором Акції виступає Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОГ КАФЕ». Код ЄДРПОУ 41152633, адреса: вул. Єршова 

буд. 1, м. Луцьк, Луцький р-н, Волинська обл., 43023. 

2.2. Партнером Акції виступає Благодійний фонд «ТВОЯ ОПОРА». Код 

ЄДРПОУ 39226810, адреса: вул. Водопровідна, 48, кв.15, м. Буча, Київська 

область, 08292. 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться у WOG CAFE в потягах Інтерсіті+. 
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3.2. Період проведення Акції: з 00:00:01 13.05.2022 до 23:59:59 

31.08.2022, це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.  

3.3. Учасниками Акції є кожен, хто здійснить покупку кавового напою 

або чаю перелік якого визначено у додатку до цих Правил. 

3.4. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент 

проведення Акції виповнилось 18 років, що проживають на території України. 

3.5. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

3.6. Для участі в Акції Учасники повинні в повній мірі виконати умови 

цих Правил. 

4. УМОВИ УЧАСТІ ТА МЕТА АКЦІЇ 

4.1. В Акції беруть участь особи, які у період з 00:00:01 13.05.2022 до 

23:59:59 31.08.2022 здійснять купівлю/придбання будь-якого кавового напою 

або чаю перелік якого визначено у додатку до цих Правил та розрахуються за 

покупку готівкою або банківською карткою. 

4.2. При виконанні умов Акції, визначених в п. 4.1. даних Правил, 

Організатор здійснить перерахунок благодійної допомоги Партнеру акції у 

розмірі 2 грн без ПДВ за кожний придбаний Учасником напій перелік якого 

визначено у додатку до цих Правил.  

4.3. Перерахунок допомоги буде здійснюватися 1 раз на місяць за 

результатами реалізації  попереднього місяця. 

4.4. Мета акції – збір благодійної допомоги, яку Партнер Акції може 

використати лише на забезпечення гуманітарних потреб медичних та соціальних 

закладів, що опікуються дітьми, які постраждали від військової агресії Російської 

Федерації проти України. 

5. ІНФОРМАЦІЯ/ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ/ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ 

ПРАВА 

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає 

та висловлює свою згоду на: 

5.1.1. Обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення 

Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і 

поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 

персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних 
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(автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства 

України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів 

рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та 

занесені в базу персональних даних, власником якої є Організатор Акції. 

5.1.2. Безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах 

участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на 

використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших 

матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах 

масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі 

Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Організатора , без будь-яких 

обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне 

використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник 

має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в 

т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо 

повідомивши Організатора про таке рішення. 

5.2. Організатор може використовувати персональні дані Учасників у 

будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України, в тому числі на 

передачу третім особам задіяним у організації та проведенні Акції.  

5.3. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, 

створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції належать 

Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний 

розсуд у межах, що передбачені цими Правилами та відповідають чинному 

законодавству України. 

5.4. Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого 

використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися 

всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних 

даних, а також застосовувати все доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної 

інформації, надавати ії лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у 

порядку, що визначений чинним законодавством України.  

6. ОБМЕЖЕННЯ 

6.1. Ні Організатор, ні Партнер не несуть відповідальності у разі 

настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 

військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора/Партнера обставин, що 

унеможливлюють виконання ними своїх зобов’язань.  
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6.2. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого 

використання наданих винагород/заохочень після їх одержання або за 

неспроможність учасників скористатись ними не з вини Організатора. 

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести 

письмові переговори з Учасниками. 

6.4. Організатор залишає за собою право достроково припинити акцію. 

6.5. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є 

остаточними і такими, що не підлягають оскарженню. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до 

договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише 

шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю 

в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та 

зобов’язуються їх виконувати. 

7.2. Організатор/Партнер не несе зобов’язання щодо відшкодування 

будь-яких витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які 

понесені Учасником під час участі в Акції. 

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 

тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих 

цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор та Партнер 

залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.4. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті http://wog.ua. 

7.5. Правила затверджені Організатором, погоджені Партнером та діють 

протягом Періоду проведення Акції. 
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Додаток  

до Офіційних Правил Акції 

«Твори добро» 

Перелік товарів, які беруть участь у Акції 

Код 

товару  
Номенклатура 

34075 Заварна фільтр-кава 

37181 Імбирний чай 

49644 Кава "Американо" Franke 

26116 Кава "Американо" з молоком Franke 

49647 Кава "Еспресо" Лунго Franke 

49646 Кава "Лате" Franke 

49645 Капучино Franke 

33507 Обліпиховий чай 

51825 Чай з чорної смородини 

52911 Чай зелений "Gun Powder" WOG CAFE ІНТЕРСіТі 

52910 Чай фруктовий "Royal Dessert" WOG CAFE ІНТЕРСіТі 

52909 Чай чорний  "English Breakfast" WOG CAFE ІНТЕРСіТі 

 

 


