ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
Загальні положення
Ця угода укладається між SD GROUP Qest (далі по тексту – Адміністрація сайту) – компанією, що надає
доступ і послуги сайту sd-quest.com (далі по тексту – сайту), і приватною особою, яка відвідала сторінки сайту
або, що скористалася хоча б одним із сервісів , які надаються в рамках сайту (далі по тексту – Відвідувачем
сайту) для отримання, розміщення інформації та спілкування.

1. Відвідувач сайту
1.1. Відвідувачем сайту є будь-яка приватна особа, що відвідала, проглянула хоча б на одну сторінку сайту
без попередньої реєстрації та авторизації на сайті.
1.2. Відвідувач, що зареєструвався на гру стає Користувачем сайту http://sd-quest.com. Реєструючись
Користувач дає згоду на оброблення персональних даних згідно чинного законодавства України, погоджується з
правилами квеста та з умовами використання інвентаря та предметів в квест кімнаті.
1.3. Користувач має доступ до можливостей, що надаються в рамках сайту.
1.4. Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами, можливостями сайту, Користувачеві необхідно
спочатку висловити свою згоду з Угодою. Користувач не має права користуватися сайтом, якщо він не прийняв
умови Угоди.
1.5. Відвідувач не має права користуватися послугами сайту і не може прийняти умови Угоди, якщо
Відвідувач не досяг встановленого законодавством віку для укладання подібних угод; або не виконав інших умов
для укладення подібних угод передбачених законодавством.
1.6. Реєстрація користувача може бути анульована:
1.6.1. з ініціативи Адміністрації сайту (в порядку п.4.5, п.4.6 Угоди);
1.6.2. з ініціативи Користувача. Для цього Користувач повинен самостійно звернутися до Адміністрації сайту.
У листі необхідно вказати індивідуальні дані (e-mail, пароль), які використовувалися ним для авторизації на сайті.
Якщо Користувач реєструвався на сайті за допомогою соціальних мереж, то згадати про це в листі Адміністрації
сайту.
1.7. Після анулювання реєстрації унікальне ім'я Користувача на сайті автоматично змінюється на «Гість»,
без можливості перегляду його профілю на http://sd-quest.com/. Всі розміщені Користувачем матеріали (відгуки,
питання-відповіді, коментарі, відеозаписи та iн.) після анулювання реєстрації залишаються на сайті.

2. Використання матеріалів сайту
2.1. Використовувати інтерактивні ресурси сайту, залишати відгуки, питання-відповіді, коментувати
матеріали, публікувати власні матеріали і вести онлайн-спілкування можуть тільки зареєстровані ВідвідувачіКористувачі сайту.
2.2. Користувач має право:
2.2.1. залишати відгуки про квест, які заснованi на власному досвіді Користувача;
2.2.2. користуватись провіантом по тематиці квеста, який знаходиться в адміністратора;
2.2.3. приймати участь в квесті на сеанс, година участі в якому завчасно заброньовано;
2.2.4. коментувати відгуки, записи в блозі, відеозаписи;
2.2.5. використовувати ресурси сайту іншим способом, який не суперечить основам його діяльності.
2.3. Авторські права на матеріали сайту, ресурси, сервіси, якщо не вказано інше, належать SD GROUP.
2.4. Копіювання матеріалів сайту без письмової згоди Адміністрації заборонено.
2.5. Допускається часткове цитування матеріалів сайту на нерегулярній основі з обов'язковим посиланням
на сторінку-джерело цитати (не більше 5% від загального обсягу матеріалу).
2.6. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому
порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах сайту не використовуються значки (r) та / або (tm) для їх
позначення.
2.7. Користувач зобов’язаний:
2.7.1. після проходження реєстрації на сайті http://sd-quest.com/ з’явитись за адресою квест кімнати в чітко
запланований час. У разі запізнення, - час не додається, та, на проходження квеста залишається час за мінусом
витраченого часу на запізнення.
2.7.2. бережно ставитись до інвентаря, не пошкоджувати його, а в разі знищення, пошкодження
відшкодувати його балансову вартість.
2.7.3. дотримуватись правил пожежної безпеки, правил гри та правил загальної поведінки;
2.7.4. після реєстрації на сайті http://sd-quest.com/ оплатити участь в квесті не пізніше, ніж за 20 хв. До
початку сеансу гри.
2.7.5. бережно відноситись до інвентарних предметів, що знаходяться в приміщенні гри.
2.7.6. в разі нанесення будь яких тілесних ушкоджень, з вини Користувача, негайно повідомити
Адміністрацію.
2.8. Адміністрація SD QUEST не несе відповідальності за шкоду здоров’ю Користувача, в разі недотримання
ним Правил гри, протипожежної безпеки та умов цього договору.

3. Правила коментування та написання відгуків, розміщення питаньвідповідей, відеозаписів, зображень
3.1. При написанні відгуків та коментарів, розміщенні питань-відповідей, відеозаписів, зображень Користувач
повинен дотримуватися встановлених правил і обмежень.
3.2. Незнання правил, у тому числі і обмежень на розміщення інформації та використання ресурсів сайту, не
звільняє Відвідувача (у тому числі і Користувача) сайту від їх виконання, а в разі їх порушення – від
відповідальності згідно з цією угодою і законодавством України.

3.3. На сайті http://sd-quest.com/ заборонено:
3.3.1. публікація відгуків про гру, не заснованих на досвіді;
3.3.2. публікація відгуків про http://sd-quest.com/, що не мають відношення до процесу участі;
3.3.3. використання форми відгуків, коментарів до відгуків, питань-відповідей, відеозаписів не за
призначенням (наприклад, троллінг, для оголошень купівлі-продажу; для запитань іншим користувачам);
3.3.4. образлива поведінка по відношенню до інших Відвідувачів, інтернет-користувачів, співробітників та
представників, представників Адміністрації;
3.3.5. розміщення нецензурних висловів;
3.3.6. публікація повідомлень з метою провокування різкої реакції інших учасників ресурсу (троллінг);
3.3.7. розміщення несанкціонованої реклами, комерційних повідомлень або оголошень;
3.3.8. розміщення матеріалів, відеозаписів, зображень, що містять образливі вирази, ознаки дискримінації за
національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю;
3.3.9. несанкціоноване розміщення Користувачем матеріалів, відеозаписів, зображень, авторські права на які
належать третім особам;
3.3.10. пропаганда комп'ютерного та аудіо-відеопіратства в будь-якій формі, публікація посилань на файли і /
або сайти, які безпосередньо порушують або сприяють порушенню авторських прав третіх осіб (торрент-трекери,
файлообмінники, варез-сайти);
3.3.11. створення облікових записів, в яких ім'я Користувача імітує службові імена (Адміністратор, Модератор
і т. д.), або подібні до імені вже зареєстрованого Користувача;
3.3.12. використання в текстах повідомлень заголовних букв, знаків пунктуації та спецсимволів, крім
випадків, які регламентовані правилами використовуваної мови;
3.3.13. публікація закликів, розміщення відеозаписів, зображень із закликами до насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу, захоплення державної влади; до зміни державного кордону України; до
погромів, знищення майна, захоплення будівель або споруд; до агресії або до розв'язування військового
конфлікту; інші дії та публікація будь-яких повідомлень, розміщення відеозаписів, зображень, заборонених
законодавством України;
3.3.14. розміщення повідомлень (відгуків, коментарів, питань-відповідей, відеозаписів, зображень), які
повторюють повністю, частково або за сенсом і змістом попередні повідомлення (відгуки, коментарі, питаннявідповіді, відеозаписи, зображення), у тому числі і видалені Адміністрацією сайту на підставі цієї Угоди.
3.3.15. Створення одним Відвідувачем двох і більше облікових записів.
3.4. На сайті не вітається розміщення повідомлень, відеозаписів, зображень, позбавлених інформаційного
навантаження і тих, що не стосуються тематики ресурсу.
3.5. Користувач може розмістити тільки один відгук про один сеанс гри.
3.6. Користувач має право редагувати свій відгук протягом 10 днів з моменту публікації його на сайті. У разі
якщо на відгук Користувача про http://sd-quest.com/ було дано відповідь Адміністратора, Користувач
позбавляється можливості редагувати свій відгук, в тому числі і в період до закінчення 10 днів з моменту
публікації його на сайті.
3.7. Користувач, що розмістив відеозаписи, зображення на сайті, дає згоду на використання записів
Адміністрацією сайту, а також на надання Адміністрацією сайту прав використання відеозаписів, зображень
третім особам в обсязі, визначеному Адміністрацією сайту на безоплатній основі. Адміністрація сайту не
зобов'язана надавати Користувачеві якісь звіти про використання відеозаписів, зображень, розміщених
Користувачем.
3.8. Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти повідомлення (у тому числі відгуки, питаннявідповіді, коментарі), які повністю, частково або за сенсом і змістом повторюють повідомлення (у тому числі
відгуки, питання-відповіді, коментарі) з інших інтернет-сайтів або інших джерел.
3.9. З метою виконання умов, передбачених пунктами 3.3.1, 3.3.2 цієї Угоди, Адміністрація сайту, на свій
розсуд, може додатково звернутися до Користувача із запитом надати копії документів (чек, квитанція тощо), що
підтверджують
реєстрацію
або
оплату.
Якщо Користувач впродовж 5 днів не надасть запитувані документи, Адміністрація сайту залишає за собою право
видаляти повідомлення Користувача, за якими було зроблено запит.
3.10. Незалежно від попередження магазином Адміністрації сайту про проведення будь-яких промо-акцій,
розсилок, смс-повідомлень та іншої активності, заходів серед своїх покупців, Адміністрація сайту, на свій розсуд,
може запросити у Користувача копії документів (чек, квитанція тощо), що підтверджують факт реєстрації на гру.
Якщо Користувач протягом 5 календарних днів не надасть запитувані документи, Адміністрація сайту залишає за
собою право видаляти повідомлення Користувача, щодо яких був зроблений запит. Перевірка всіх відгуків
Користувачів проводиться Адміністрацією сайту і додатковою автоматизованою системою модерації однаково, з
урахуванням вимог Угоди Користувача.

4. Правила Гри
4.1. Квест рум — це пригода для компанії від двох до шести людей. Для проходження квесту не потрібні
ерудиція та фізична сила, але знадобляться логічне мислення та уважність до дрібниць. Все, як у комп'ютерних
іграх, але тільки в справжній кімнаті з предметами які можна відчути на дотик.
4.2 ВАША ЗАДАЧА — вийти з приміщення, в якому вас закрили. Для цього буде потрібно розгадувати
головоломки, досліджувати схованки, правильно застосовувати підказки, використовувати доступні речі, добувати
ключі, відкрити двері. Ви зможете. Ви повинні. У вас немає іншого виходу.
4.3. Реєстрація на гру проходить он-лайн на сайті sd-quest.com та особисто на рецепції у Адміністратора
Квест кімнати.
4.4. Тривалість квесту 60 хвилин.
4.5. В розв'язуванні квесту можуть приймати участь від 2 до 4 гравців.
4.6. Артефакти безпечні, кімнати просторі, оператори допоможуть рівно тоді, коли ви заплутаєтеся
остаточно.

4.7. Мінімальний вік гравця — 8 років. В цьому випадку участь можлива лише з одним із батьків. Без мами
або тата грати можна з 14 років.
4.8 Розв'язувати таємниці можна з 09 год 00 хв. до 22 год 00хв. з понеділка по неділю. Ми працюємо без
вихідних! Перерва між сеансами триває 20 хв.
4.9. В Квест рум присутній інвентар, використання якого заборонено. Такі предмети містять позначку
«STOP». Користувач та /або команда гравців, приймаючи участь в грі підтверджують ознайомлення з умовами
правил та усвідомленість з забороною використовувати предмети, зазначені в цьому пункті Договору.
4.10. заборонено приймати участь в грі при алкогольному, наркотичному сп’янінні.

5. Угода про конфіденційність
5.1. Порядок збору, використання та розголошення інформації, яка може бути визнана конфіденційною,
здійснюється на підставі Угоди про конфіденційність.
5.2. Приймаючи умови цієї угоди або Відвідуючи сторінки сайту, відвідувач автоматично погоджується з
умовами Угоди про конфіденційність в частині використання персоніфікованої і неперсоніфікованої
конфіденційної інформації відповідно.
5.3. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Адміністрацією сайту в
результаті відвідування приватною особою (Відвідувачем або Користувачем) її сайтів та / або заповнення
реєстраційних форм, у тому числі і персональних даних Користувачів, здійснюється Адміністрацією сайту
відповідно до законодавства України. Приватна особа (Відвідувач або Користувач) усвідомлює і надає згоду на
збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією сайту в рамках і з метою, передбачених умовами Угоди
Користувача, Угоди про конфіденційність відповідно до законодавства України; зобов'язується повідомляти у
письмовій формі Адміністрацію сайту про зміни його персональних даних.

6. Прикінцеві положення
6.1. Заповнюючи форму реєстрації на сайті http://sd-quest.com/ або Відвідуючи сторінки сайту http://sdquest.com/, відвідувач автоматично приймає умови цієї Угоди.
6.2. Відвідувач приймає умови Угоди в разі фактичного використання сайту. У цьому випадку Користувач
розуміє і погоджується з тим, що SD GROUP Quest буде розцінювати факт використання Користувачем сайту, як
згоду з умовами Угоди з відповідного моменту часу.
6.3. Діяльність SD GROUP Quest проводиться відповідно до законодавства України. Будь-які претензії,
суперечки, офіційні звернення будуть розглядатися виключно в порядку, передбаченому законодавством України.
6.4. SD GROUP Quest не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені
Відвідувачами, Користувачами або третіми сторонами, а також за упущену вигоду в результаті діяльності SD
GROUP Quest.
6.5. Користувач погоджується, що він несе виключну відповідальність (і що SD GROUP Quest не несе
відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення Користувачем
своїх зобов'язань, встановлених цією Угодою, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки
або збитки, які може понести SD GROUP Quest).
6.6. Умови цієї Угоди можуть бути змінені SD GROUP Quest в односторонньому порядку. Текст чинної Угоди
доступний за адресою http://sd-quest.com.

