
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОГО ЗАХОДУ «ЩАСЛИВИЙ ГРУДЕНЬ З CLARKS» 

м. Київ                                                                                                                        01 грудня 2020 року 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Офіційні Правила Рекламного Заходу «Щасливий грудень з Clarks» (далі – «Правила») 

визначають, відповідно, порядок та умови Заходу рекламного характеру «Щасливий грудень з 

Clarks» (далі – «Захід»). 

1.2. «Щасливий грудень з Clarks»- це Захід рекламного характеру, що включає в себе: стимулювання 

обсягів продажу, формування інтересу та споживчого попиту на товари, формування обізнаності 

споживачів про товари Організатора Заходу та передбачає можливість отримання Заохочення 

Заходу в порядку, визначеному цими Правилами. 

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Заходу в односторонньому 

порядку, без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Заходу. Усі 

зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих 

Правил, яка вказана в цих Правилах. Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. 

1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному Сайті Організатора за 

адресою: «intertop.ua». 

1.5. Правила участі у Програмі INTERTOP PLUS розміщені на сторінці https://intertop.ua/ua/intertop-

plus/.   

 

2. Організатор та Партнери Заходу 

2.1. Організатором Заходу є Товариство з обмеженою Відповідальністю «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код 410974226597), місцезнаходження якого: 01023, Україна, м. Київ, 

пр. Перемоги, 23 (далі – «Організатор»). 

 
         3. Місце проведення та період проведення Заходу 

3.1. Період  проведення Заходу є період часу, що триває з «01» грудня 2020 р. до «20» грудня 2020 

р. включно. 

3.2. Місцем проведення Заходу є територія України, в тому числі наступні магазини мереж 

CLARKS, INTERTOP, на cайті «intertop.ua» 

ІНТЕРТОП 1 (Iвано-Франківськ, вул.І.Миколайчука,2,ТЦ Арсен) 

ІНТЕРТОП 1 (Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6) 

ІНТЕРТОП 1 (Бровари,вул. Київська,316 ТРК Термінал) 

ІНТЕРТОП 1 (Вінниця,вул. Козицького,51-ТРК Маггіцентр) 

ІНТЕРТОП 1 (Житомир, вул. Київська ,77 ТЦ Глобал) 

ІНТЕРТОП 1 (Запоріжжя, пр. Леніна, 212) 

ІНТЕРТОП 1 (Кременчук, вул. Халаменюка, 7) 

ІНТЕРТОП 1 (Маріуполь, вул. Металургів,25) 

ІНТЕРТОП 1 (Миколаїв, пр-т. Центральний, 98 - ТЦ Сіті-Центр) 
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ІНТЕРТОП 1 (Полтава вул. Ковпака, 26,ТЦ Екватор) 

ІНТЕРТОП 1 (Рівне, вул. Макарова, 23, ТЦ Екватор) 

ІНТЕРТОП 1 (Сєвєродонецьк, проспект Централь, 4) 

ІНТЕРТОП 1 (Ужгород, вул.Собранецька,89 ТРК Дастор) 

ІНТЕРТОП 1 (Харків, пл. Свободи, 7) 

ІНТЕРТОП 1 (Херсон, вул. Залаєгерсе, 18, ТРЦ Фабрика ) 

ІНТЕРТОП 1 (Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71, ТЦ Майдан) 

ІНТЕРТОП 1 (Чернігів, вул.77-ї Гвардійської дивізії,1В, ТРЦ Голівуд) 

ІНТЕРТОП 10 (Київ, пр. Акад. Глушкова, 13б- ТЦ Магелан) 

ІНТЕРТОП 11 (Київ, пл.Перемоги,3 ТЦ Україна) 

ІНТЕРТОП 15 (Київ, вул. Гетьмана, 6, ТЦ "Більшовик") 

ІНТЕРТОП 18 (Київ, пр. Генерала Ватутіна,2-Т, ТРЦ Скай Мол) 

ІНТЕРТОП 2 (Вінниця, вул. 600-річчя,17, ТЦ Мегамолл) 

ІНТЕРТОП 2 (Кам'янське, пр. Тараса Шевченка,9, ТРЦ "ЦУМ") 

ІНТЕРТОП 2 (Луцьк, вул. Сухомлинского, 1) 

ІНТЕРТОП 2 (Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул.Стрийська,30) 

ІНТЕРТОП 2 (Маріуполь, пр.Леніна,149, Т Ц Амстор) 

ІНТЕРТОП 2 (Суми, вул. Харьківська, 2/2) 

ІНТЕРТОП 2 (Тернопiль, вул. Текстильна, 28Ч) 

ІНТЕРТОП 2 (Хмельницький, вул. Маршала Рибалко, 2а ТРЦ ОАЗИС) 

ІНТЕРТОП 2 (Черкаси, бул. Шевченка, 208/1) 

ІНТЕРТОП 20 (Київ, просп.Оболонський,1-Б ТРЦ Дрім Таун) 

ІНТЕРТОП 21 (Київ вул. О. Мишуги, 4, ТЦ Піраміда) 

ІНТЕРТОП 23 (Київ, вул. Антоновича, 176 ТЦ Ocean Plaza) 

ІНТЕРТОП 26 (Київ, вул. Академіка Заболотного 37,ТРЦ Арт Молл) 

ІНТЕРТОП 27 (Київ, вул. Гната Хоткевича, 1-В,ТРЦ  Проспект) 

ІНТЕРТОП 28 (Київ, вул. Берковецька 6Д, ТРЦ Лавина) 

ІНТЕРТОП 29 (Київ, Майдан Незалежності)  

 



ІНТЕРТОП 3 (Дніпро, вул. Наб. Перемоги,36б) 

ІНТЕРТОП 3 (Кривий Ріг ,пл. 30-річчя Перемоги, буд.1) 

ІНТЕРТОП 3 (Одеса, вул. Дерибасівська,21 - ТЦ Європа) 

ІНТЕРТОП 3 (Харків, вул. Героїв Праці, 7 - ТРК Караван) 

ІНТЕРТОП 30 (Київ, вул.Дніпровська набережна, 12) 

ІНТЕРТОП 31 (Київ, пр-т. Степана Бандери, 36) 

ІНТЕРТОП 32 (Київ, пр-т Правди, 47, ТЦ Ретровіль) 

ІНТЕРТОП 33 (Київ, вул. Здолбунівська, 17 ТЦ «Рів Гош») 

ІНТЕРТОП 4 (Київ, пр. Перемоги, 23) 

ІНТЕРТОП 4 (Львів, вул. Під Дубом, 7б, ТЦ Форум) 

ІНТЕРТОП 4 (Одеса, пл. Незалежності, 1 ТРЦ Панорама) 

ІНТЕРТОП 5 (Дніпр. обл., Дніпр р-н, тер. Слоб.се, 1) 

ІНТЕРТОП 5 (Київ, бул. Л. Українки, 17) 

ІНТЕРТОП 5 (Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ТРК Victoria Gardens) 

ІНТЕРТОП 5 (Одеська обл. Комінтернівський  р-н тер. Фонт. сільради, ТРЦ Рів’єра) 

ІНТЕРТОП 6 (Київ, вул. Лугова, 12 ТЦ Караван) 

ІНТЕРТОП 6 (Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б) 

ІНТЕРТОП 6 (Одеса, пр-т Небесної Сотні, 2) 

ІНТЕРТОП 6 (Харків, вул. Героїв Праці,9, ТЦ Дафі) 

ІНТЕРТОП 7 (Дніпро, вул. Глінки, 2 ТРК Мост-Сіті) 

ІНТЕРТОП 7 (Київ, вул. Гришка, 3а - ТЦ Аладдін) 

ІНТЕРТОП 7 (Одеса, пров. Семафорний, №4-е) 

ІНТЕРТОП 7 (Харків, вул. Академіка Павлова, 44Б) 

ІНТЕРТОП 8 (Дніпро, пр. Д. Яворницького, 50) 

 

КЛАРКС-1 (Харків, вул. Героїв Праці, 9 ТЦ Дафі) 

КЛАРКС 2 (Одеса, пр-т Небесної Cотні, 2) 

КЛАРКС 5 (Київ, вул. Антоновича, 176) 



3.3. Інформаційним джерелом, з якого можна дізнатися про Захід, його умови, строки та місце 

його проведення, а також отримати інформацію про зміну умов, строків, місця проведення Заходу 

тощо є офіційний Сайт intertop.ua за посиланням: https://intertop.ua/news/rozygrysh-clarks/ 

3.4. Стислий опис суті Заходу: особи, що протягом строку проведення Заходу - 01.12.2020-

20.12.2020, здійснили покупку основного товару (взуття, сумки, рюкзаки) одним чеком на суму від 

2799 грн сезону Осінь-Зима 2020 бренду CLARKS з бонусною карткою INTERTOP PLUS в 

магазинах INTERTOP, CLARKS та на Сайті «intertop.ua» - вважаються такими, що набули 

можливість на отримання Заохочення Заходу в порядку, визначеному цими Правилами. 

4. Учасники Заходу 

4.1. Учасниками Заходу (далі – «Учасники») може бути визнано фізичних осіб, що відповідають 

вимогам (критеріям), приведеним у цих Правилах, які приєдналися до участі у Заході згідно з цими 

Правилами, осіб,  які у порядку встановленому цими Правилами, мають можливість отримати 

Заохочення, передбаченого цими Правилами (далі – «Заохочення Заходу»), а також осіб, які 

погодились на отримання Заохочення Заходу, на умовах цих Правил та виконали (вчинили) для 

цього необхідні дії, що вимагаються згідно з цими Правилами. 

4.2. Набути статус Учасників шляхом приєднання до участі у Заході на умовах цих Правил можуть  

особи, які відповідають наступним вимогам (критеріям): 

• громадяни України, які досягли 18-річного віку та які постійно проживають на території 

України. Організатор має право перевірити вік і громадянство та затребувати про це 

відповідні підтверджувальні документи (паспорт громадянина України та ін.); 

•  особи, які є учасниками програми INTERTOP PLUS; 

•  особи, які протягом періоду проведення Заходу здійснили покупку основного товару 

(взуття, сумки, рюкзаки) одним чеком на суму від 2799 грн сезону Осінь-Зима 2020 з 

бонусною карткою INTERTOP PLUS в магазинах INTERTOP, CLARKS та на 

Сайті «intertop.ua». 

4.3. До участі у Заході не можуть бути допущені такі особи: 

• фізичні особи, що є молодшими за 18 років та (або) не є громадянами України та (або) 

постійно не проживають на території України та (або) визнані обмежено дієздатними або 

недієздатними згідно з чинним законодавством України; 

• власники, працівники та представники будь-якої з Компаній, залучених до проведення цього 

Заходу; 

• власники та працівники Організатора; 

• чоловік або дружина осіб, перелічених вище; 

• найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених вище; 

• особи, які не виконали умови участі у Заході, порушили ці Правила та (або) яким були 

відмовлено в участі у Заході та (або) яких було виключено з Учасників згідно з цими 

Правилами. 

5. Умови участі у Заході 

5.1. Для того, щоб стати Учасником Заходу, особі потрібно: 

• ознайомитись з цими Правилами, що розміщені на сторінці Сайту «intertop.ua» за 

посиланням: https://intertop.ua/news/rozygrysh-clarks/ 

• шляхом прийняття участі у Заході Учасник тим самим беззастережно підтверджує факт його 

належного ознайомлення з умовами цих Правил, прийняття їх та погодження з ними; 

https://intertop.ua/news/rozygrysh-clarks/
http://www.intertop.ua/
http://www.intertop.ua/
https://intertop.ua/news/aktsiya-rozigrash-bts/
https://intertop.ua/news/rozygrysh-clarks/


• впродовж строку проведення Заходу, з 01.12.2020 до 20.12.2020 здійснити покупку 

основного товару (взуття, сумки, рюкзаки) бренду CLARKS одним чеком на суму чеку від 

2799 грн сезону Осінь-Зима 2020 з бонусною карткою INTERTOP PLUS в магазинах 

INTERTOP, CLARKS та на Сайті «intertop.ua» на території України. 

Для замовлень на Сайті «intertop.ua» враховуються покупки, відвантажені виключно у період 

проведення Заходу з 01.12.2020-20.12.2020. Повернення товару, придбаного в період 

проведення акції, не враховується як покупка, Учасник вважається таким, що не відповідає 

вимогам цих Правил та позбавляються права на отримання Заохочення. 

• в анкеті Учасника Програми мають бути заповнені всі обов’язкові поля. 

 

6. Заохочення Заходу 

6.1. Заохоченням Заходу є надання можливості головним переможцям Заходу отримати Сертифікат 

CLARKS на придбання однієї з 3-х пар взуття за 6 грн кожна в магазинах CLARKS та/або 

INTERTOP на території України;  

А саме: 

• 3 пари взуття ТМ «Clarks», переможець зможе обрати лише одну одиницю товару  з 

наведених артикулів: OW4779, OW4778, OW4776, OW4777, OW4870, OW4719, OW4720, 

OW4848, OM3272, OM3274, OM3270, OM3276, OM2986, OM2987, OM3275, OM3271, 

OM3208 за умови, що ця одиниця наявна в магазині на момент отримання Заохочення. 

Термін дії Сертифікату на отримання Заохочення (мається на увазі придбання за 6 грн) – до 

23.01.2021 р. 

6.2. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінити Заохочення Заходу 

або включити додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. 

6.3. Заміна Заохочень Заходу грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види 

матеріальної компенсації – не допускається. Заохочення Заходу обміну чи поверненню не 

підлягають. 

6.4. Заохочення може бути використано безпосередньо Учасником, якого визначено за цими 

Правилами. 

6.5. Заохочення Заходу можуть бути отримані Учасниками  лише у  відповідності та на умовах цих 

Правил. 

6.6. Визначення Учасників, що здобули право на отримання Заохочення відбувається протягом  «22» 

грудня 2020 р.  

6.7. Визначення відповідного Учасника здійснюється за номером його бонусної картки INTERTOP 

PLUS, шляхом завантаження даних на сервіс www.random.org/ та їхню подальшу відповідну 

обробку на зазначеному сервісі за допомогою відповідного програмного забезпечення з метою 

випадкового обрання трьох Учасників Заходу, які після цього вважатимуться таким, що набули 

право на отримання Заохочення.  

6.8. Про осіб Учасників, що набули право на отримання Заохочення буде повідомлено шляхом 

відповідної публікації на сторінці Сайту «intertop.ua». Відповідних Учасників буде повідомлено 

персонально за номером телефону, що вказаний ними в анкеті Учасника Програми INTERTOP 

PLUS. Кожен Учасник Акції на період проведення Акції повинен забезпечити доступність за 

вказаним ним в анкеті Учасника Програми INTERTOP PLUS номером телефону. 

6.9. Результати обрання Учасників, що набули право на отримання Заохочення не підлягають 

оскарженню іншими Учасниками. 
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6.10. Дата повідомлення (публікації) про осіб Учасників, що набули право на отримання Заохочення 

– з «22» до «23» грудня 2020 р. 

6.11. Будь-які зображення та фотографії, що можуть бути вміщені у матеріалах, які стосуються 

Заходу, наведені лише для прикладу. 

7. Порядок отримання Заохочення 

7.1. Для отримання Заохочення Заходу відповідний Учасник, після публікації про визначення його 

таким, що набув  право на отримання Заохочення, але не пізніше, ніж 6 січня 2021 р., повинен 

надати Організатору копію свого паспорта громадянина України та номер мобільного номеру 

телефону, вказаного в анкеті Учасника, - шляхом надсилання в електронному вигляді на 

dclub@intertop.ua або безпосередньо в офісі Організатора за адресою, зазначеною у цих Правилах. 

7.2.  Отримана інформація буде використовуватись виключно в цілях, пов’язаних з Заходом і не 

буде передаватися третім особам. 

7.3. Учасник має можливість отримати Заохочення Заходу у період з «23» грудня 2020 р. до «23» 

січня 2021 р.  Якщо протягом встановленого строку Учасник не скористався своїм правом на 

отримання Заохочення, вважатиметься, що він відмовився від Заохочення. 

7.4. Копії документів мають бути надані у відповідному вигляді: 

• містити всю інформацію: серія та номер паспорта, фото тощо; 

• затирати, обрізати або спотворювати цю інформацію на копії документа не можна, адже 

такі документи вважатимуться недійсними. 

7.5. У разі, якщо Учасник не надав інформації (документів), визначених в п. 7.1 цих Правил, 

впродовж встановленого для цього строку, замість Учасника, якого було визначено таким, що набув 

право на отримання Заохочення, Організатором визначається серед решти Учасників, що 

зареєструвалися до участі у Заході і обирається інший Учасник до якого переходить право на 

отримання Заохочення. Попередньо визначений Учасник, який не надав необхідної інформації 

(документів), вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення. При цьому жодна 

грошова або будь-яка інша компенсація Учаснику, що відмовився – не надається. 

7.6. Учасник зобов’язаний пред’явити свій паспорт громадянина України та назвати номер 

телефону, який вказано в анкеті Учасника програми INTERTOP PLUS під час отримання 

Учасником Заохочення, а також письмово підтвердити факт надання Учаснику права на отримання 

Заохочення та свою згоду на ведення фото- та відеозйомки та використання зображення Учасника.   

7.7. Організатор вправі вимагати від Учасника підписання письмового акту/протоколу/іншого 

документу на розсуд Організатора, який (документ) відповідає суті/змісту Заохочення та 

підтверджує/засвідчує факт надання Учаснику можливості отримати Заохочення за сприяння 

Організатора. 

7.8. Організатор має право відмовити Учаснику в отриманні Заохочення, якщо він відмовиться від 

підписання із Організатором відповідного письмового документу, що підтверджує надання йому 

Заохочення. Організатор також вправі вимагати підписання Учасником після фактичного 

отримання Заохочення відповідного письмового документу про факт отримання Заохочення та про 

відсутність претензій до Організатора. 

7.9.  У разі, якщо Учасник не скористався своїм правом та вчасно не отримав Заохочення, 

Організатор розпоряджається Заохоченням на свій розсуд. 



7.10. Організатор в праві вимагати від Учасника інші документи, не передбачені цими Правилами, 

але на думку  Організатора є необхідними для отримання Учасником Заохочення або вимагаються 

для цього згідно з чинним законодавством України. 

8. Інформація про Учасників Заходу 

8.1. Інформація (в т.ч. фотозображення), яку Учасник може надавати Організатору  для участі та під 

час участі у Заході, а також інша інформація, яку Учасник може надавати при проведенні Заходу, 

може бути використана Організатором в цілях, пов’язаних з Заходом. 

8.2.  Беручи участь у Заході кожен з Учасників тим самим надає свою безумовну згоду на 

безкоштовне використання свого зображення у цілях проведення даного Заходу, у тому числі 

шляхом розміщення у мережі Інтернет, надання публічного доступу до нього, а також надає згоду 

на використання свого імені у зв’язку із участю у Заході, у тому числі шляхом згадування імені у 

інформаційних/рекламних матеріалах у засобах масової інформації, мережі Інтернет тощо. 

8.3. Кожен Учасник, беручи участь в Заході, тим самим підтверджує свою згоду на проведення та 

безкоштовне використання фото- та відео-зйомки, інтерв’ю з його Участю під час проведення 

Заходу та, зокрема, під час отримання Заохочення, а також на подальше використання створених 

таким чином фотографічних, аудіовізуальних творів, зокрема, його зображення, імені, прізвища 

тощо у інформаційних та рекламних матеріалах, відтворення, переробку, адаптацію, комп’ютерну, 

художню обробку тощо створених фотографій, відеороликів інтерв’ю, використання їх у будь-яких 

інших творах, в тому числі у якості складової частини, використання їх в рекламі, поширення їх у 

засобах масової інформації, мережі Інтернет тощо, в тому числі шляхом відтворення, публічного 

показу, публічного сповіщення, доведення до загального відома публіки, розповсюдження тощо, а 

також на передачу прав на них третім особам без будь-яких обмежень. Таке використання додатково 

не компенсується та не оплачується Організатором. Надання такої згоди також розглядається у 

розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. При отриманні Заохочення Учасник на 

вимогу Організатора  зобов’язується підписати відповідну письмову згоду на здійснення фото- та 

відео-зйомки за його участю та на право використання його імені та зображення. 

8.4. Учасники надають та шляхом прийняття участі у Заході однозначно висловлюють свою згоду 

на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання і 

поширення (розповсюдження, реалізація, передача) Організатором даних (персональних даних, 

фотографій тощо) Учасників Заходу в цілях цього Заходу та з метою забезпечення реалізації 

сторонами відносин у сфері реклами та збору персональних даних в комерційних цілях, зокрема, 

для проведення маркетингових досліджень, адміністративно-правових відносин, податкових 

відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, економічних відносин, в сфері 

телекомунікаційних послуг тощо. Кожна сторона може передавати ці персональні дані іншим 

особам, якщо це необхідно для реалізації вищезазначеної мети або відповідно до закону, без 

повідомлення іншої сторони про таку передачу. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені зі 

змістом своїх прав, передбачених Законом України "Про захист персональних даних". 

8.5. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Заходу, створені під час проведення 

Заходу або у зв’язку із проведенням Заходу належать Організатору. Організатор вправі 

використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та 

відповідають чинному законодавству України. 

9.  Інші умови 

9.1. Беручи участь у Заході, Учасник заявляє про те, що погоджується і приймає ці Правила та їх 

умови в цілому та без винятків та зобов’язується їх виконувати. 



9.2. Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в ці Правила без 

попередження Учасників. Беручи участь у Заході після внесення Організатором змін у ці Правила, 

Учасник погоджується з внесеними у ці Правила змінами та зобов'язується дотримуватись 

відповідних змін та цих Правил. Оновлені Правила зі змінами публікуються на Сайті «intertop.ua».   

9.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При 

цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.4. Учасники, які порушують ці Правила, можуть бути дискваліфіковані та виключені з подальшої 

участі у Заході та позбавлення права на отримання Заохочень за рішенням Організатора, яке не 

підлягає оскарженню. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Заходу 

будь-якої компенсації.   

9.5. Організатор не несе 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 обставин. 

 

9.6. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого використання наданих Заохочень 

Заходу після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись Заохоченнями Заходу не з 

вини Організатора. 

 

9.7. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з 

Учасниками. 

9.8. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі  

транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Заході. 

https://intertop.ua/news/aktsiya-rozigrash-bts/

