
Офіційні правила маркетингової кампанії  

«Love weekend (лав вікенд) у ресторані комплексу ГРК «Чабани» 

 
1. Організатор маркетингової кампанії (далі – Акції): ТОВ «ФІШКА» ресторан комплексу ГРК «Чабани». 

2. Період проведення Акції: з 14.02.2020 по 16.02.2020 р. включно в години роботи закладу з 11:00 до 23:00.  

2.1. Організатор лишає за собою право змінити Період проведення Акції, попередньо повідомивши Учасників на 

сайті https://complex-chabany.com.ua/restaurant/  та/або на інформаційних носіях у місцях проведення рекламної 
Акції. 

3. Місце проведення Акції: ресторан комплексу ГРК «Чабани» за адресою:  

№ Адреса кафе: 

1 Київська обл., смт. Чабани, вул. Покровська, 162, 7-й км траси Київ – Одеса 

4. Умови участі в Акції 
4.1. Для участі в Акції необхідно виконати наступні дії:  

4.1.1. Учасником Акції може стати особа, віком від 18 років. 

4.1.2. Відвідати під час дії Акції ресторан комплексу ГРК «Чабани», зазначене у п. 3. 
4.1.3. Придбати у період проведення Акції виключно зі Святкового меню ресторану у комплексі ГРК «Чабани» 

три страви: один салат, одну основну страву, один десерт за 569 гривень.  

4.1.4. Учасник Акції може відмовитися від будь-якої із трьох страв (при цьому вартість Спеціального меню не 

змінюється) та така страва не підлягає заміні на будь-яку іншу страву з основного меню ресторану. 
4.2. Акційні знижки та пропозиції між собою не сумуються.  

4.3. Не виконання умов Акції Учасником позбавляє особу права взяти участь в Акції. 

5. Винагородою Акції (подарунком) є:  
5.1. Один Учасник в період проведення Акції, який в день відвідання придбав виключно зі Святкового меню 

ресторану у комплексі ГРК «Чабани» три страви: один салат, одну основну страву, один десерт та оплатив 569 

гривень, може отримати: 
- можливість безлімітного споживання ігристого, виключно в день відвідання та у ресторані комплексу ГРК 

«Чабани». 

5.2. Кількість Винагород обмежена. 

6. Інші умови 
6.1. Організатор і пов'язані з проведенням Акції особи не несуть відповідальності за неможливість надання 

винагороди Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора. При цьому, такий Учасник 

втрачає право на одержання Винагороди.  
6.2. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватись 

і виконувати їх.  

6.3. Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

6.4. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих правил, будь-яких спірних 
питань та/або питань, не врегульованих цими правилами, остаточне рішення приймає Організатор ТОВ 

«ФІШКА».  

6.5. Організатор не несе відповідальності щодо використання Винагород, що зазначені в цих правилах, після їх 
одержання Учасниками.  

6.6. Організатор має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці правила, в тому числі змінювати строки 

дії маркетингової кампанії з розміщенням їх на сайті та/або на інформаційних носіях у місцях проведення Акції.  
6.7. Організатор не несе відповідальності за неможливість видати Винагороду, в разі не виконання умов Акції 

Учасником під час Періоду проведення Акції. 

6.8. Організатор Акції зберігає за собою право відмовити у видачі Винагороди Учаснику Акції у разі виявлення 

алкогольного сп’яніння Учасника, або його неналежного поводження у ресторані комплексу ГРК «Чабани».  
6.9. Організатор Акції не несе відповідальність за життя та здоров’я Учасника Акції під час споживання 

Винагороди. 

6.10. Організатор Акції звертає увагу Учасників на те, що надмірне споживання алкоголю 

шкідливе для вашого здоров'я!!!  
 

 

https://complex-chabany.com.ua/restaurant/

