
Умови проекту «Створюй ліси з Dybok.ua» 

(далі по тексту – «Умови») 

1) Метою проекту «Створюй ліси з Dybok.ua» (далі по тексту – Проект) є 
залучення громадськості до екологічної ініціативи озеленення України. 

2) Організатором Проекту є мережа магазинів «Dybok.ua» (далі – 
«Організатор»). 

3) В рамках Проекту з 1 липня по 30 вересня 2021 року «Dybok.ua» виділятиме 
з кожної повної 1000 гривень замовлених в салонах торгівельної мережі або 
інтернет-магазині товарів кошти на висадку 1-го саджанця дерева. 

4) Висадка саджанців дерев відбудеться восени до 30 листопада 2021 року на 
території Маневицького лісового господарства Волинської області. Після 
завершення Проекту на сайті Організатора буде розміщено фотозвіт для 
ознайомлення всіх бажаючих з результатами Проекту. 

5) Проект реалізовується в співпраці з Волинським обласним управлінням 
лісового та мисливського господарства. 

6) Строк реалізації Проекту може бути змінений Організатором за його 
власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не 
могли бути передбачені Організатором. 

7) Учасниками Проекту автоматично стають всі покупці, які в період з 1 липня 
по 30 вересня 2021 року здійснять покупку в салонах торгівельної мережі або 
інтернет-магазині «Dybok.ua» товари на суму від 1000 грн. одним чеком (далі – 
Учасники). 

8) Участь у Проекті не спричиняє настання будь-яких правових, фінансових та 
інших наслідків чи зобов’язань для Учасників.  

9) Беручи участь у Проекті, Учасники надають Організатору (який є 
володільцем бази персональних даних) свою згоду на добровільну, повну і 
безумовну (беззастережну) згоду на обробку його (її) персональних даних, як 
суб’єкта персональних даних у значенні Закону України «Про захист 
персональних даних» у базі персональних даних Організатора, з метою 
реалізації даного Проекту. 

10)  Інформування щодо умов та деталей Проекту здійснюється за допомогою 
анонсування Проекту на web-сайті, який знаходиться в мережі Інтернет за 
наступною адресою: http://www.dybok.com.ua, та продавцями-консультантами в 
салонах торгівельної мережі, а також може здійснюватися на розсуд 
Організатора за допомогою розсилки листів електронною поштою, смс-
повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних телефонів. 

11)  Ці Умови можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом 
всього строку реалізації Проекту. Зміни та / або доповнення цих Умов можливі у 
випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, 
що визначений для інформування про умови Проекту. Такі зміни/доповнення 



набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально 
визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Умов. 

12)  У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних 
Умов, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими 
Умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог 
чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і 
оскарженню не підлягає. 

13)  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, що діють на території 
України, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини. 

 


