ПОЛОЖЕННЯ
про проведення акції «Вікна для лікарень»

м. Дніпро

«29» липня 2022 р.

1. Організатор Акції: ТОВ «МІРОПЛАСТ», розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро,
вул. Курсантська, 10.
2. Мета Акції: збір коштів на скління критично необхідних медичних закладів на
деокупованих територіях, організація прозорого процесу закупівлі віконних та дверних
конструкцій, залучення резервів ринку задля максимального зниження закупівельних цін.
3. Період проведення Акції: з 1 серпня 2022 р. по 31 січня 2022 р. включно.
4. Територія проведення: на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, за виключенням непідконтрольних
Україні територій:
окремих регіонів Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Запорізької областей,
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
5. Учасники та бенефіціари Акції:
Учасниками акції вважаються виключно дієздатні повнолітні громадяни України, які
зробили фінансовий внесок на користь БФ Кіддо в рамках акції (далі - Учасники Акції).
Бенефіціарами акції вважаються медичні заклади державної та комунальної форм
власності, на які подано заявку на скління, та які обрано спеціальною Комісією
представників Організатора.
6. Умови Акції:
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції і стати Учасником Акції будь-яка особа, яка
відповідає вимогам до Учасників Акції, має протягом Періоду проведення Акції здійснити
благодійний внесок на банківський рахунок Акції «Вікна для лікарень» (рахунки для збору
коштів в рамках Акції відкриті БФ Кіддо у банках: ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАО
«ПриватБанк»).
6.2 . Додаткова інформація про Акцію (в період її проведення) надається за телефоном
гарячої лінії 0 800 505 304, та за адресою електронної пошти info@wds.ua. Дзвінки в межах
України є безкоштовними.
6.3. Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції,
змінювати її умови.

7. Визначення медичних закладів, в яких будуть встановлені вікна та двері за
кошти, зібрані в рамках Акції.
7.1. Визначення конкретних медичних закладів, в яких будуть встановлені вікна та двері
за кошти, зібрані в рамках Акції, буде проводитись Комісією представників Організатора
Акції та БФ Кіддо в офісі компанії «МІРОПЛАСТ», розташованому за адресою: м. Дніпро,
вул. Курсантська, 10.
7.2. Медичні заклади будуть обиратись серед заявок, оформлених на офіційній сторінці
Акції https://wds.ua/vikna-dlia-likaren/.
7.3. Всі заявки на скління лікарень будуть оцінюватись за наступними параметрами:
•
•
•
•

Рівень пошкодження будівлі та комунікацій
Кількість пацієнтів, яких обслуговує заклад
Віддаленість від зони бойових дій
Можливість доставки вікон та дверей до об’єкту вантажним транспортом

7.4. Організатор Акції самостійно обирає бенефіціарів Акції, виходячи з обсягу зібраних
коштів та вищезазначених умов. Рішення Організатора Акції не підлягає оскарженню.
8. Умови використання грошових коштів, зібраних в рамках Акції.
8.1. В результаті схвалення заявки(вок) на скління згідно умов Розділу 7 Положення про
проведення Акції, компанія МІРОПЛАСТ готує технічне завдання на розрахунок вартості
виготовлення конструкцій, їх доставки та встановлення, та направляє його Партнерам
Акції*
(*Партнери Акції – заводи-виробники віконних та дверних конструкцій WDS, які
погодились виготовляти продукцію в рамках Акції та відмовились від будь-якого прибутку
у результаті даної співпраці. (Перелік партнерів Акції вказаний за посиланням
https://wds.ua/vikna-dlia-likaren/)
8.2. В термін, визначений в технічній документації, Партнери Акції направляють свої
пропозиції на адресу info@wds.ua.
8.3 Комісія, що складається з представників Організатора Акції та БФ Кіддо обирають
найдешевшу пропозицію, яка повністю відповідає технічній документації. Серед Партнерів
Акції проводиться оголошення переможця по кожній окремій схваленій заявці на скління.
8.4 БФ Кіддо проводить оплату замовлення переможцю за рахунок коштів, зібраних в
рамках Акції.
8.5 Представники Організатора Акції та БФ Кіддо виконують контроль за склінням кожного
медичного закладку, схваленого та оплаченого за рахунок коштів, зібраних в рамках Акції.
8.6 Звіти про виконану роботу розміщуються на сторінці https://wds.ua/vikna-dlia-likaren/
та сторінках в соціальних мережах Організатора акції.
8.7 Якщо в період проведення Акції, кількість зібраних коштів буде недостатньою для
проведення скління хоча б однієї лікарні, Організатор Акції залишає за собою право на

переведення зібраних коштів на один з офіційних фондів відновлення пошкодженої
інфраструктури України.

9. Інші умови.
9.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані
Правила. Повідомлення про доповнення або зміни Правил буде здійснено на офіційному
сайті
компанії
https://wds.ua/
та
офіційній
сторінці
в
Facebook:
https://www.facebook.com/WDS.UA/
9.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші, не залежні
від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції. Організатор не несе
відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа,
повінь, військові дії будь-якого характеру, страйки, блокади, суттєві зміни у законодавстві,
що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора
обставини.
9.3. Залишаючи свої дані у формі реєстрації заявки на скління, заявник автоматично
підтверджує свою згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних
відповідно до чинного законодавства України.
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не
підлягає.

