Офіційні правила участі в Акції до дня св.Валентина
1. Організатором Акції є ТОВ «Блискмаркет».
2. Шик і Блиск пропонує можливість виграти п’ять сертифікатів номіналом на 3 тисячі
гривень від ювелірного дому Zarina.
3. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників
за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального
бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами
конкурсу.
4. Акції проводитимуться в період з 6 по 14 лютого 2019 року (з урахуванням
затвердженого графіку роботи магазинів, у яких проходить Акція, згідно переліку
магазинів на сайті shik.ua). Оголошення переможців відбуватиметься 14 лютого 2019
року о 14:00 год на офіційній сторінці в Instagram.
5. Зверніть увагу, що участь можуть брати лише чеки, які були видані у період з 6 по 14
лютого 2019 року.
6. Щоб взяти участь в Акції, учаснику необхідно мати свою сторінку в Instagram,
долучитись до учасників профілю «Шик і Блиск» (shik_i_blysk), зареєструвати номер
чеку в коментарях до акційного запису групи про Акцію до дня св.Валентина; здійснити
покупку будь-яких двох товарів торгових марок: Rexona, Dove, Чистая линия, Camay,
Сто рецептов красоты, Timotei, Clear, Черный жемчуг, Бархатные ручки, Axe з
асортименту магазинів зі списку магазинів, внесених до переліку на сайті
https://shik.ua/address .
7. 14 лютого 2019 року о 14:00 год. буде обрано переможців Акції за допомогою сервісу
«RANDOM.org». Перші п’ять учасників у списку отримають по одному сертифікату
номіналом на 3 тисячі гривень від ювелірного дому Zarina.
8. Переможець Акції повинен з’явитись в термін до 28 лютого 2019 року за адресою
магазину, де була зроблена покупка, згідно розкладу роботи магазину та пред’явити
оригінал чека, а також паспорт громадянина України.
9. У випадку недотримання переможцем Акції всіх умов цих правил, організатор Акції
передає виграш іншому учаснику, який визначений сервісом «RANDOM.org» наступним
в списку обраних учасників.
10. Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов’язані з участю в Акції, є підтвердженням
того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з цими Правилами. Порушення
Учасником цих Правил або відмова Учасником від виконання цих Правил автоматично
позбавляє його права бути Учасником Акції.
11. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції до початку чи
протягом періоду проведення Акції, про що буде повідомлено через засоби
інформаційної підтримки Акції
12. Інформаційна підтримка Акції:
Інфолінія: 0 (800) 50-25-17
Сайт: http://shik.ua
13. Адреси магазинів на сайті: http://shik.ua/address

