ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ЩОДО АКЦІЇ «ПОКАЖИ ФУТБОЛЬНІ ЕМОЦІЇ»
Яку назву має Акція?
Офіційна назва Акції - ПОКАЖИ ФУТБОЛЬНІ ЕМОЦІЇ.
Хто організатор та виконавець Акції?
Виконавець: ТОВ «Фрі Бренд», організатор: ТОВ «Сандора».
Коли триває акція?
Акція триває з 1 по 29 квітня 2018 року на всій території України окрім тимчасово окупованих
територій.
Хто може взяти участь в акції?
В акції можуть взяти участь громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років.
Що треба зробити, щоб взяти участь в Акції?
Протягом акційного періоду – з 1 по 29 квітня 2018 року включно - треба надіслати не менше 1 селфі
на сайті lays.ua.
Скільки селфі я можу надіслати?
Кожен учасник Акції може надіслати не більше 3 (трьох) селфі протягом тижня (з понеділка по
неділю).
Що має бути зображене на селфі, яке потрібно надіслати на сайті?
На селфі має бути ваша фотографія з емоційною футбольною пачкою Lay’s на обличчі, яку можна
вибрати під час створення селфі на сайті lays.ua
Чи можливо взяти участь в акції не надсилаючи селфі на сайті lays.ua?
Так, достатньо сфотографуватися на камеру свого смартфону з реальною акційною пачкою Lay’s біля
обличчя та розмістити селфі в Інстаграм із хештегом #FOOTBALLEMOTIONSUA.
Як створити і надіслати селфі на сайті?
Для цього необхідно здійснити такі дії:
- зайти на сайт lays.ua;
- натиснути кнопку «Приєднатися» на головній сторінці;
- в новому вікні обрати підходящий для вас спосіб створення фото (зробити його веб-камерою або
завантажити своє вже готове фото з жорсткого диску);
- обрати одну з емоційних футбольних пачок Lay’s, які надаються на сайті поруч із фото, та за
допомогою спеціального онлайн-конструктора на сайті підлаштувати її під обличчя на завантаженому
фото;
- заповнити свої контактні дані;
- натиснути «Надіслати», після чого ви автоматично стаєте учасником розіграшу.
Чи можливо надсилати на сайті інші фотографії для участі в Акції?
Для участі в Акції приймаються лише селфі з емоційними футбольними пачками Lay’s на обличчі
учасника. Будь-які зображення, які не відповідають цим вимогам, зображення
неналежного/непристойного змісту, а також фотографії неповнолітніх, видалятимуться
адміністрацією сайту без попередження та без можливості оскарження, і не братимуть участі в Акції.
Чи необхідно заповнювати на сайті свої контактні дані?
Так, ці дані необхідні для зв’язку з учасником. Також надіслати селфі на сайті та взяти участь в Акції
буде технічно неможливо без заповнення всіх контактних даних.
Як визначається переможець?
Переможці визначаються у формі розіграшу методом випадкового комп’ютерного відбору за
результатами трьох періодів з 16 по 30 квітня 2018 року включно, в такому порядку: - 16 квітня 2018
року серед усіх Учасників, кожен з яких протягом періоду з 1 по 15 квітня надіслав на

сайті lays.ua не менше 1 (одного) селфі. - 23 квітня 2018 року серед усіх Учасників, кожен з яких
протягом періоду з 16 по 22 квітня надіслав на сайті lays.ua не менше 1 (одного) селфі. - 30 квітня 2018
року серед усіх Учасників, кожен з яких протягом періоду з 23 по 29 квітня надіслав на сайті lays.ua не
менше 1 (одного) селфі.
Де я можу подивитися інформацію про переможців?
Інформація про переможців буде розміщуватися та оновлюватися на сайті lays.ua у розділі
«Переможці» головного меню, після дати кожного розіграшу.
Які призи пропонуються в Акції?
Призом в Акції є участь переможця у фотозйомці для розміщення у рекламі з метою популяризації
продукції ТМ «Lay’s». Рекламні (зовнішні) щити розміром 6*3 м. із зображенням переможців, що
надали згоду на участь у фотозйомці для реклами продукції ТМ «Lay’s», будуть розміщені в шести
містах України – Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Запоріжжі.
Як я дізнаюся, що я виграв (виграла) приз?
За результатами відповідного розіграшу, якщо Ви стали переможцем, з Вами одразу ж зв’яжеться
представник Виконавця за мобільним номером, який Ви надали на сайті lays.ua при відправленні
свого селфі.
Що треба зробити, щоб взяти участь у фотозйомці?
Після того як учасника поінформували, що він став переможцем за результатами розіграшу,
необхідно надіслати Виконавцю такі дані:
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- копії сторінок 1,2,3 свого паспорту громадянина України та копію сторінки з відміткою про місце
реєстрації;
- копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера. Після отримання цих даних та
ідентифікації особистості Виконавець надасть Вам додаткову інформацію щодо подальших дій та
організації фотозйомки для Вас.
Чи необхідно підписувати які-небудь документи для отримання Заохочення та участі у
фотозйомці?
Так, кожен переможець перед початком фотозйомки підписує такі документи:
- Згоду на обробку персональних даних.
- Дозвіл на обробку і використання Ваших фотографій у рекламі ТМ LAY’S.
Ці документи необхідні для своєчасного оформлення Заохочення, сплати за Вас податків Виконавцем
та подальшої підготовки і оформлення Ваших фотографій для рекламних щитів ТМ LAY’S відповідно
до чинного законодавства України.
Де і коли відбуватиметься фотозйомка?
Фотозйомка відбуватиметься у фотостудії в м.Київ після дати оголошення учасника переможцем
розіграшу. Про точну дату, час та адресу проведення фотозйомки учасника буде додатково
поінформовано за його контактним телефоном після оголошення його переможцем в результаті
розіграшу.
Скільки часу триватиме фотозйомка?
Фотозйомка з одним учасником триватиме протягом 2 годин. Перед початком фотозйомки учаснику
буде забезпечено відповідний макіяж, що триватиме 1 годину.
Чи необхідно мені мати з собою певні аксесуари та одяг для фотозйомки, а також макіяж?
Ні, одяг (кольорова футболка), реквізит (акційна пачка Lay’s та футбольні аксесуари), а також
футбольний макіяж для фотозйомки будуть забезпечені у фотостудії перед початком зйомки.
Яким буде фото в результаті фотозйомки?
На фото буде зображений учасник (крупним планом з кадруванням по пояс), із проявом яскравої
футбольної емоції, у кольоровій футболці, з акційною пачкою Lay’s в руці та з одним із футбольних
аксесуарів (фанатська шапка, або фанатський парик, або фанатський шарф)

Чи відшкодовується вартість квитка на проїзд до Києва для участі у фотозйомці?
Так, за умови пред’явлення оригіналу залізничного квитка вам буде відшкодовано вартість квитка. На
залізничному квитку має бути чітко зазначено дату, маршрут проїзду, ваше ім’я та прізвище за
паспортом, та вартість.

