ЗАТВЕРДЖУЮ
ФОП
Довгий Микола Миколайович
03.02.2022 року
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ЗАХОДІ
Усі учасники, спікери, спонсори та волонтери (далі - Учасники або ви) протягом
Заходу (далі - Захід або Конференція) повинні погодитись із наступними Правилами
Поведінки на Конференції (далі – Правила), розробленими відповідно до Договору
публічної оферти на продаж квитків на захід, затвердженого ФОП Довгий Микола
Миколайович 03.02.2022 року (далі – Договір). Організатор застосовуватиме ці
Правила протягом усього Заходу. Організатор очікує співпраці всіх Учасників, щоб
допомогти забезпечити безпечне середовище для всіх.
Захід (також онлайн Захід) – Конференція та/або мітап, хакатон, вечірка,
бізнес-сніданок чи інший вид Заходу, який організовує ФОП Довгий Микола
Миколайович чи інша особа, в інтересах якої діє ФОП Довгий Микола Миколайович.
Інформація про Захід розміщена на Сайті.
Організатор(и) (або ми) - ФОП Довгий Микола Миколайович та інші особи, в
інтересах яких діє ФОП Довгий Микола Миколайович.
Персонал - співробітники, залучених особи Організаторів.
Учасники - учасники, спікери, спонсори та волонтери Заходу.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Усі Учасники Заходу повинні прийняти дані Правила.
Організатори забезпечуватимуть дотримання Правил під час конференції. Ми
очікуємо, що учасники допомагатимуть створити безпечне середовище для всіх.
Вхід на Захід може здійснюватися за наявностi та при пред'явленні одного з
наступних документів:
- сертифікат / паспорт вакцинації проти COVID-19 (1 або 2 дози);
- негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години;
- експрес-тест, проведений не більше ніж за 72 години до початку заходу;
- сертифікат про те, що ви перехворіли COVID-19.
Організація Конференції передбачає відсутність упереджень щодо статі, віку,
сексуальної орієнтації, обмежених можливостей, зовнішнього вигляду, ваги, раси,
етнічної приналежності, віросповідання (або його відсутності) чи вибору технологій.
Ми не толеруємо агресію та домагання в будь-якій формі. Контент, що містить
сексуальний підтекст, під час Конференції заборонений, включаючи виступи, стріми,
аплікації, воркшопи, вечірки, афтепаті, онлайн медіа та інші засоби масової інформації.
Учасники Конференції, які порушують ці Правила, будуть притягнуті до
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відповідальності або виключені з Конференції без права на повернення коштів за Вхідні
квитки на розсуд Організаторів Конференції.
Порушеннями вважаються образливі коментарі щодо гендерної ідентичності, віку,
сексуальної орієнтації, інвалідності, зовнішності, ваги, раси, етнічної приналежності,
релігії, вибору технологій. Заборонено використовувати зображення, що містять
сексуальний підтекст. Залякування, переслідування, цькування, перешкоджання ходу
презентацій чи інших подій, небажаний фізичний контакт та увага сексуального
характеру не толеруються.
Учасники, яким зробили зауваження про неприйнятну поведінку, повинні негайно
припинити таку поведінку.
Спонсорам також заборонено використовувати зображення чи контент із
сексуальним підтекстом. Персоналу (включаючи волонтерів) слід уникати відвертого
одягу чи іншим чином непристойно поводитися. Якщо Учасник Конференції поводиться
агресивно, Організатори можуть вжити дії, які вони вважають за потрібне, включаючи
попередження або заборону залишатися на Конференції без повернення коштів за
Вхідні квитки.
Якщо з вами агресивно поводяться або ви помітили, що це відбувається з іншим
Учасником, або маєте якісь інші проблеми, негайно зверніться до персоналу
Конференції.
Персонал радо допоможе учасникам зв’язатися з охороною готелю/місця
проведення чи правоохоронними органами, надати супровід або допомогти тим, до кого
проявляли агресію, щоб відчувати себе в безпеці під час Конференції. Ми очікуємо, що
учасники будуть дотримуватися цих правил у місцях проведення Конференції, в
аплікації, на онлайн-платформі та її піддоменах, під час стрімів, воркшопів та інших
заходів конференції.
II. ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ ТА ЗГОДА
Відвідуючи Захід онлайн, ви визнаєте та погоджуєтесь, що там, де ви вирішите
взяти участь у елементах вебінару чи стрімінгу онлайн Заходу, ви даєте згоду на
зберігання записів для будь-якого з усіх вебінарів, стрімів чи відеоконференцій, до яких
ви приєднаєтесь, якщо такі записи є в наших системах. Ви отримаєте сповіщення
(візуальне чи інше), коли запис увімкнено. Якщо ви не даєте згоди на запис, ви можете
залишити зустріч, трансляцію або вебінар. Ви даєте згоду Організаторам або будь-якій
третій стороні, яка має ліцензію (дозвіл) від Організаторів, використовувати,
розповсюджувати, транслювати або іншим чином глобально поширювати ваші фото,
ім’я/логін, голосовий запис та меседжі на телебаченні, радіо, фільмах, газетах, журналах
та інших засобах масової інформації, які доступні на даний час або розробляються як до,
так і в будь-який час після онлайн Заходу безстроково, а також у будь-якій формі без
будь-якого подальшого дозволу від вас або будь-якої оплати вам. Ця згода включає право
редагувати медіафайли, право використовувати для цього засоби масової інформації
(окремо або разом з іншою інформацією) та право дозволяти іншим користуватися або
розповсюджувати файли (звук, зображення і ін.) через медіа та засоби масової
інформації.
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Ви визнаєте та погоджуєтесь, що думки, висловлені спікерами протягом онлайн
Заходу, є їхніми власними, і ми не несемо жодної відповідальності за будь-які поради,
надані під час або у зв’язку з онлайн Заходом.
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Ми можемо дозволити Учасникам надсилати повідомлення та здійснювати іншу
комунікацію з нами, як Організаторами або з іншими користувачами через
аплікацію/програму та/або онлайн-платформу (“Повідомлення”). Ви несете повну
відповідальність за свої Повідомлення та наслідки їх надсилання, а також прямо
звільняєте нас від відповідальності і погоджуєтесь вважати нас невинними за шкоду та
звільненими від будь-якої відповідальності, що спричинена вашими Повідомленнями.
Ви надаєте нам (і ми приймаємо) загальне право використовувати, зберігати та
відтворювати ваші Повідомлення з метою оптимізації їх надсилання вибраним
одержувачам (а ми можемо також використовувати сторонніх постачальників послуг
для оптимізації надсилання ваших Повідомлень ). Ви заявляєте та гарантуєте, що ваші
Повідомлення не будуть порушувати будь-які права третіх осіб. Ви визнаєте та
погоджуєтесь, що положення цих правил застосовуватимуться також до Повідомлень,
які ви надсилаєте.
ІV. ОБМЕЖЕННЯ
Учасникам заборонено брати участь або намагатися займатися будь-якою
діяльністю, що порушує ці Правила, серед іншого ця норма включає:
- Видавання себе за іншу особу чи введення інших в оману, щодо свого статусу,
імені чи повноважень, що спричиняє оманливе сприйняття такими іншими
особами;
- Брати участь у діях, які вважаються шахрайськими, незаконними або
фальшивими, наприклад, шахрайство чи введення в оману, обман;
- Використання веб-сайту Заходу будь-яким способом, що порушує будь-яке
місцеве, національне чи міжнародне законодавство чи норми;
- Надсилання матеріалів масового звернення без намірів або цілей, таких як
спам;
- Навмисну передачу будь-яких даних або надсилання або завантаження
будь-якого матеріалу, що містить віруси (“троянів”, хробаків, програм-бомби
уповільненої дії, програми-реєстратори натискань клавіш, шпигунське
програмне забезпечення, рекламні програми або будь-які інші шкідливі
програми або подібний комп’ютерний код, призначений негативно вплинути на
роботу будь-якого комп’ютера або його програмне або апаратне забезпечення);
- Свідомі дії щодо надсилання, отримання, завантаження, використання або
повторного використання будь-якого матеріалу, який не відповідає нашим
стандартам вмісту і контенту;
- Порушення конфіденційності приватних осіб або розповсюдження
конфіденційної або особистої інформації, що стосується фізичних осіб;
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-

-

Порушення або незаконне заволодіння будь-якої інтелектуальної власності або
майнових прав фізичних або юридичних осіб, включаючи, але не обмежуючись
авторськими правами;
Ви не можете використовувати своє ім’я користувача, ім’я акаунту (логін) або
біографію профілю для участі у будь-якій практиці, забороненій цими
правилами.

V. ЗАБОРОНА НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ
Під час доступу та використання платформи, веб-сайту або програми та
пов’язаних із ними субдоменів для онлайн Заходу, вам заборонено:
- порушення будь-якого закону, статуту, постанови, положення чи іншого
нормативного акту;
- використання Заходу з будь-якою незаконною метою. Ви погоджуєтесь
використовувати його відповідно до усіх відповідних та чинних законів;
- просування або надання інформації про незаконні дії, сприяння заподіянню
фізичної шкоди чи шкоди будь-якій групі чи особі або пропаганді будь-яких
незаконних дій;
- завантаження або передача через інструменти (аплікацію, чати, стріми) Заходу
будь-яких комп’ютерних вірусів, макровірусів, троянських коней, хробаків або
будь-якої іншої шкідливої діяльності;
- перенастроєння будь-яких функцій безпеки Веб-сайту / Платформи Заходу або
ставлення під загрозу безпеку вашого або чужого облікового запису
(наприклад, дозволяти комусь іншому входити на Веб-сайт / Платформу /
Додаток Заходу під вашим логіном – “як ви”);
- втручання в роботу веб-сайту / платформи / програми (або невиправдане
навантаження на нього) Заходу (наприклад, віруси, атаки, що спричинюють
відмови в обслуговуванні або ігрові алгоритми);
- використання ручного або автоматизованого програмного забезпечення,
пристроїв чи інших засобів або процесів для доступу, перегляду або
сканування веб-сайту / платформи / додатку Заходу або будь-якого вмісту чи
інформації, що міститься в ньому;
- участь у “фреймінгу”, “дзеркальному відображенні” або іншому моделюванні
зовнішнього вигляду або функції веб-сайту / платформи / програми Заходу;
- видалення будь-яких повідомлень про авторські права, торгові марки чи інші
права власності, що містяться на веб-сайті / платформі / додатку Заходу або з
онлайн Заходу;
- модифікація, створення похідних творів або копіювання або зберігання
будь-якої значної частини Веб-сайту / Платформи / Додатка або онлайн Заходу
або будь-якої суміжної технології (якщо це не дозволено законом або ми прямо
не дозволяємо);
- використання знімальної апаратури або інших пристроїв для запису онлайн
Заходу;
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використання веб-сайту / платформи / програми (або будь-якої її частини)
Заходу способом, який може призвести до: стану, коли (i) Веб-сайт /
Платформа / Додаток та / або онлайн Захід перериваються, пошкоджуються,
стають менш ефективними або таким чином призначені для того, щоб
перешкоджати, переривати або порушувати звичайні робочі процедури
комп’ютера або Веб-сайту / Платформи / Додатка; (ii) здійснення передачі
будь-якого матеріалу, який є незаконним, наклепницьким, образливим,
нецензурним, порнографічним, дискримінаційним, шкідливим, шахрайським,
оманливим, погрожуючим, образливим, переслідуючим, делікатним,
наклепницьким, вульгарним, що зачіпає конфіденційність інших людей,
ненависним або іншим чином заперечуючим, наклепницьким, образливим,
непристойного або погрожуючого характеру, або що може спричинити
роздратування, незручності або непотрібне занепокоєння; (iii) погіршення
ефективності або функціональності Веб-сайту / Платформи / Додатка або
онлайн Заходу; або (iv) порушення прав будь-якої особи чи підприємства
(включаючи, але не обмежуючись: ІВ, конфіденційність та / або
конфіденційність) Веб-сайту / Платформи / Додатка;
- спроба надати будь-який несанкціонований доступ до будь-якої частини або
компонента Веб-сайту / Платформи / Додатка будь-кому;
- копіювання або розповсюдження будь-якої частини веб-сайту / платформи /
програми на будь-якому носії без нашої попередньої письмової згоди;
- зміна або модифікація будь-якої частини Веб-сайту / Платформи / Додатка,
крім випадків, коли це може бути обґрунтовано необхідним для використання
Веб-сайту / Платформи / Додатку для його цільового використання; або
- здійснення зворотного проектування, декомпіляції, розбирання розшифровки
або інших спроб отримати вихідний код або основні ідеї чи інформацію
веб-сайту / платформи / програми або будь-якої пов’язаної з нею технології
або будь-якої її частини, якщо це не дозволено законом;
- порушення безпеки веб-сайту / платформи / програми, наприклад передачі
вірусів, шкідливих програм або руйнівного коду;
- спроба обійти обмеження доступу або використання;
- втручання у веб-сайт / платформу / додаток або облікові записи користувачів,
такі як злом;
- збирання, збір або обмін приватною інформацією з Конференції, веб-сайту /
платформи / програми чи облікових записів користувачів без згоди; або
- участь у ворожій діяльності, спрямованій на заподіяння шкоди Конференції,
веб-сайту / платформі / додатку або акаунтам користувачів.
Ми можемо припинити або обмежити ваше використання Веб-сайту / платформи
/ програми Заходу (онлайн Заходу), якщо ви порушите цей Кодекс поведінки або будете
брати участь у незаконному або шахрайському використанні веб-сайту / платформи /
програми (див. Розділ IV цих правил)
-

VI. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ
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Ми очікуємо, що Учасники дотримуватимуться цих Правил на онлайн та офлайн
майданчиках для проведення Конференції (онлайн Заходу) та семінарів (мітапів, стрімів
тощо) та на соціальних заходах, пов’язаних з Конференцією, на онлайн-платформі.
До учасників Конференції, які вперше порушили ці Правила, можуть бути
застосовані санкції – попередження (повідомлення).
До учасників конференції, які вдруге порушать ці Правила, можуть бути
застосовані санкції – виключення з Конференції (“заборона доступу”) без повернення
коштів за Вхідні квитки на розсуд Організаторів Конференції. Санкція є незворотною.
Організатори залишають за собою право невиконання умов Договору у разі
виникнення Форс-мажорних ситуацій (див. розділ Форс-мажор).
Організатори мають право відмовити Учаснику в доступі на Захід або Учасник
може бути видалений із нього без компенсації вартості Вхідного квитка у випадках,
передбачених у п. 8.2.5. Договору.
Організатор залишає за собою право здійснювати розсилку інформаційних
матеріалів і рекламних матеріалів на контактні дані Учасника. Внесенням оплати
(частини оплати) за Договором Учасник підтверджує свою згоду на отримання
інформаційних матеріалів і рекламних матеріалів про товари/роботи/послуги,
пропонованих Організатором та/або контрагентами Організатора, а також інформації,
що уточнює раніше розіслані Організатором матеріали. Учасник підтверджує свою
згоду на отримання від Організатора (з будь-яких акаунтів, які перебувають у
користуванні Організатора) розсилок, електронних розсилок та інших розсилок (як
індивідуальних, так і масових), що здійснюються Організатором на свій розсуд для
інформування про новини індустрії та/або рекламування товарів/робіт/послуг,
пропонованих Організатором та/або контрагентами Організатора.
Організатор має право, в разі порушення громадського порядку Учасником
(Замовником)/перешкоджання Відвідувачем нормальному перебігу Програми
Заходу/створення Відвідувачем перешкод в отриманні послуг іншими відвідувачами
Заходу, видалити такого Відвідувача-порушника з місця проведення Заходу. Грошові
кошти, сплачені Замовником, у випадку, зазначеному в цьому пункті, Замовнику не
повертаються.
Організатор має право видалити/ не допустити до відвідування Заходу осіб, що
використовують лайливі слова та/чи паплюжать честь, гідність та репутацію присутніх
на Заході осіб та/чи Організатора.
Організатор має право здійснювати фотозйомку, аудіо- та відеозапис Заходу в
цілому та його відвідувачів на території Заходу зокрема.
Організатор (його контрагенти та довірені особи) має право використовувати
зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали на свій розсуд, у тому числі, без обмежень
розміщувати в друкованих виданнях, рекламних матеріалах, на сайтах в Інтернеті, без
отримання на те додаткової згоди від Учасника / його представників - відвідувачів
Заходу (безпосередньо зображених на фото / відео в період Заходу на території Заходу)
і без оплати Учаснику / його представникам - відвідувачам Заходу будь-якими видами
винагород / відрахувань.
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При цьому Організатор (його контрагенти та довірені особи) має право
використовувати зазначені вище фото-, аудіо- і відеоматеріали у вказаний у
попередньому абзаці спосіб, без вказівки на найменування Учасника, не називаючи
Учасника, та без окремої згоди Учасника, із зазначенням найменування Учасника.
Декларуванням і підтвердженням згоди Учасників та відвідувачів на права
Організатора, зазначені в цьому пункті, є факт акцепту Учасниками Договору, оплата
рахунку, виставленого Організатор та/або фактична участь/присутність на Заході.
У випадку порушення з боку Учасника цього розділу Правил, або відмови
пред’явити Документ Організатор має право видалити таку особу з місця проведення
Заходу. Грошові кошти, сплачені Учасником, у випадку, зазначеному в цьому пункті,
Замовнику не повертаються. В разі виявлення даного порушення та/або пред’явлення
фіктивного документа вся відповідальність лежить на Учаснику.
VII. ФОРС-МАЖОР
Форс-мажорними є обставин непереборної сили, які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею сторін. Форс-мажорними обставинами
(обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, а
саме: загальнодержавна криза, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза
такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами,
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії,
оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму,
диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, введення військового стану, комендантської години, карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України або іншими органами влади, експропріація,
примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація,
блокада, страйки в галузі або регіоні, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух,
тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та
актами державних органів влади тощо, дії та рішення державних органів влади, збої, що
виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а
також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилися в діях, спрямованих на
несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного
комплексу кожної зі Сторін, а також обставини, викликані винятковими погодними
умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,
буревій, повінь, землетрус, блискавка, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні
лиха тощо.

VIII. САНКЦІЇ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ КОРИСТУВАННЯ ПРИМІЩЕННЯМ, ДЕ
ПРОВОДИТЬСЯ ЗАХІД
Персонал, Учасник зобов’язані сплатити штрафи у випадках:
- перебування на Заході з ознаками алкогольного / наркотичного сп'яніння при
знаходженні в приміщенні, де проводиться Захід - у сумі в національній валюті України
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- гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення
рахунку;
- при несанкціонованому відкритті вантажно-розвантажувальних зон, а так само
паркуванні у невстановленому місці: сума в національній валюті України - гривні, що
дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, за
кожен факт порушення;
- оформлення вітрин, доставка, сортування і розкладка товарів, обладнання або
інших предметів в місцях загального користування або поза приміщенням де
проводиться Захід в години проведення Заходу, зберігання в приміщенні де проводиться
Захід в місцях, відкритих для візуального доступу, будь-якої упаковки, відходів та інших
предметів: сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500
доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт
порушення, що триває менше дня);
- використання місць загального користування з порушенням умов договору
оренди приміщення де проводиться Захід, в тому числі, для розміщення майна без
узгодження з Суборендодавцем: сума в національній валюті України - гривні, що
дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку за
кожен факт порушення;
- порушення вимог щодо складування, розміщення, навантаження-розвантаження
товарів і матеріалів: сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює
еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, за кожен
факт порушення;
- втручання в комунікації і інше обладнання локації для проведення Заходу без
узгодження з Суборендодавцем з порушенням встановленого порядку проведення
відповідних робіт: сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює
еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за
кожен факт порушення, що триває менше дня);
- використання елементів базових систем локації для проведення Заходу для
трансляції внутрішніх музичних творів (включаючи сповіщувачі, кабельну мережу, що
з'єднує устаткування Суборендаря): сума в національній валюті України - гривні, що
дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, за
кожен факт порушення;
- порушення правил поводження з відходами (включаючи розміщення відходів
поза спеціально відведених майданчиків і контейнерів): сума в національній валюті
України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату
виставлення рахунку, в день (за кожен факт порушення, що триває менше дня);
IХ. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ АБО УЧАСНИКОМ
НАСТУПНИХ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ:
Персонал, Учасник зобов’язані сплатити штрафи у випадках:
- блокування евакуаційних виходів в Приміщенні: сума в національній валюті
України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату
виставлення рахунку, в день (за кожен факт порушення, що триває менше дня);
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- блокування службових коридорів і евакуаційних виходів локації для проведення
Заходу: сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500
доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт
порушення, що триває менше дня);
- блокування устаткування пожежної сигналізації і пожежогасіння (блокування
сторонніми предметами датчиків пожежної сигналізації та / або зрошувачів
спринклерної системи): сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює
еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за
кожен факт порушення, що триває менше дня);
- блокування доступу до пожежного обладнання та електрообладнання: сума в
національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів США за
курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт порушення, що триває
менше дня);
- зберігання майна на відстані менше 0,5 метра до світильників і / або
спринклерних зрошувачів системи пожежогасіння: сума в національній валюті України гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення
рахунку, в день (за кожен факт порушення, що триває менше дня);
- порушення правил установки і безпечної експлуатації електроустановок та
електроприладів: сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту
500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт
порушення, що триває менше дня);
- виконання пожежонебезпечних робіт без письмового узгодження з
Адміністрацією Центру і / або з порушенням встановленого порядку їх проведення:
сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів
США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт порушення, що
триває менше дня);
- помилкове спрацювання системи пожежної безпеки з вини Учасника, Персоналу:
сума в національній валюті України - гривні, що дорівнює еквіваленту 500 доларів
США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, в день (за кожен факт порушення, що
триває менше дня);
- куріння в локації для проведення Заходу і / або Приміщенні за межами місць,
спеціально відведених для цих цілей: сума в національній валюті України - гривні, що
дорівнює еквіваленту 500 доларів США за курсом НБУ на дату виставлення рахунку, за
кожен факт порушення.
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