Офіційні правила благодійності «Бали добра»
1. Організатор та Партнер Благодійності
1.1.Організатором та Благодійності є ТОВ «Фора» (08132, Київська обл., м.Вишневе, вул.
Промислова, 5, код 32294897).
1.2. Партнером Благодійності є Міжнародний благодійний фонд «Давай Допоможемо» (04112, м.
Київ, вул. Парково-Сирецька, 23, код за ЄДРПОУ: 39744069 ) - далі по тексту Партнер.
1.3. Період проведення Благодійності з 26 квітня 2021 р. по 31 грудня 2022 року.
1.4. Територія проведення Благодійності – Україна.
1.5. Участь у Благодійності можуть взяти учасники Програми Фора club, які використовують
Мобільний додаток ФОРА та виконали дії, описані нижче.
2. Основні положення
2.1. Метою проведення Благодійності є сприяння Організатором Міжнародному благодійному
фонду «Давай Допоможемо» у придбанні продуктів харчування, гігієнічних засобів та товарів
першої необхідності для людей літнього віку.
2.2 Взяти участь у Благодійності може кожен зареєстрований учасник Фора club, що має
накопичені бали. Для цього потрібно відкрити Мобільний додаток «Фора», обрати розділ
«Благодійність» та обрати кількість балів, яку Учасник Програми Фора club хоче перерахувати на
благодійність. Учасник Програми Фора club, що хоче взяти участь у Благодійності, може
перерахувати будь-яку кількість із накопичених балів необмежену кількість разів.
2.3. Бали від гостей, які взяли участь у Благодійності, перераховуються на картку Фора club, видану
представникові Партнера. В кінці кожного місяця бали конвертуються в бонус з розрахунку 100
балів = 1 бонусна гривня. Бонуси використовуються Партнером в порядку, визначеному
Правилами Програми Фора club з урахуванням обмежень, визначених даними правилами.
2.4. Продукти, придбані за отримані з благодійності бонуси, представники Партнера передають до
геріатричних пансіонатів та підопічним з територіальних центрів соціального захисту (самотні
малозабезпечені люди літнього віку, що проживають самостійно).
2.5. Бонус не може бути використаний на придбання тютюнових виробів, алкогольної та
слабоалкогольної продукції, пива.
2.6. Фора є Менеджером Програми «Фора club» і Мобільного Додатку «Фора» згідно з правилами
участі у програмі лояльності «Фора club» мережі магазинів «Фора». Правила викладені за
посиланням тут.
2.7. Участь ТОВ «ФОРА» у якості Організатора цієї Благодійності обмежена забезпеченням
організації передачі бонусів Гостя партнеру для використання цих Акційних бонусів Партнером на
благодійну мету, а саме придбання продуктів харчування та засобів гігієни для літніх людей
.

