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ними,
з
згоди
безумовноТ
повноТта
своеi
надання
i
факт ознайомлення з даними Правилами
2.

номlнАнти Акцfi

3.

учАсники голосувАння Акцli
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категорiТ
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4.2. кожеН УчасниК

в Акцii, УчасниК rолосуваннЯ позбавляетьсЯ права участi у АкцГi без будьфальсифiкацii при реестрацiI та/абО виконаннi умов участi
якого попередження зi сторони Орrанiзатора.

5, визнАчЕння пЕрЕможцlв Акцll

Акцii вiдповiдно до кiлькостi голосiв, якi вiмали
5.1. Переможець ДкцiТ в кожнiй окремiЙ категорii АкцГi обираеться з числа HoмiHaHTiB
який набрав найбiльr.uу кiлькiсть голосiв Учасникiв
за такого HoMiHaHTa Учасники голосування. Переможцем Акцil е HoMiHaHT Акцii
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6.1. Орrанiзатор не несе вiдповiдальнiсть за неможливiсть Учасника голосування
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