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Правила проведення конкурсу 

PRO PLAN® DOG RUN ONLINE від ТМ PRO PLAN® 

1. Дата проведення конкурсу. 

Дата:  2 вересня 2020 року - 20 вересня 2020 року 

2. Плейсмент конкурсу. 

Конкурс проводиться у мережі Instagram. 

3. Мета конкурсу. 

Розіграти серед учасників забігу з собаками PRO PLAN® DOG RUN          
ONLINE, який відбудеться 19-20 вересня у межах 10th WORK.UA KYIV          
HALF MARATHON 2020 ONLINE, один шестимісячний запас корму,        
десять місячних запасів корму, а також безкоштовні реєстрації на         
наступний забіг з собаками 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2020           
ONLINE. 

4. Умови конкурсу. 

Аби взяти участь у конкурсі учасник має бути зареєстрованим на будь-яку           
дистанцію забігу з собаками PRO PLAN® DOG RUN ONLINE у межах           
10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 ONLINE. 

У коментарі до конкурсного поста учасник повинен тегнути товариша,         
який також бажає здійснити забіг з собакою. Кількість коментарів від          
одного учасника необмежена, але в одному коментарі має бути лише один           
тег. 



З 2 вересня по 20 вересня учасник має розмістити на власній сторінці в             
Instagram пост про підготовку до забігу з собаками з хештегом          
#ябіжуProPlanDogRunOnline і відмітити сторінки @kyivhalfmarathon і      
@proplan_ua  

5. Призи конкурсу. 

Під час конкурсу ми розігруємо: 

● один шестимісячний запас корму PRO PLAN®; 
● десять місячних запасів корму PRO PLAN®; 
● безкоштовні реєстрації на забіг з собаками у межах 11th WIZZ AIR           

KYIV CITY MARATHON 2020 ONLINE. 

6. Підсумки конкурсу. 

21 вересня організатори конкурсу оберуть один пост з хештегом         
#ябіжуProPlanDogRunOnline, який набрав найбільшу кількість лайків, і       
подарують йому один шестимісячний запас корму PRO PLAN®. 

Також 21 вересня серед усіх коментарів конкурсного поста організатори         
рандомно оберуть десять переможців конкурсу. Всі десять переможців        
отримають по одному місячному запасу корму PRO PLAN®, а ще троє з            
цих десяти переможців, отримають безкоштовні реєстрації для себе та         
товариша, якого вони тегнули в коментарі, безкоштовні реєстрації на         
наступних забіг із собаками у межах 11th WIZZ AIR KYIV CITY           
MARATHON 2020 ONLINE.  


