
 

Лотереї Learn & Earn і #RoadToRanger 
 
Термін подання заявок на участь. Кожна Лотерея починається о 12:00 04.04.2019 та            
завершується о 23:59 30.04.2019. У цих Офіційних правилах указано час за           
тихоокеанським часовим поясом (літо). 
 
Правомочність. У кожній Лотереї можуть узяти участь особи, яким (а) є 18 років або             
більше (більше 20 в Японії) на момент подання заявки, (б) які є законними жителями              
50 штатів США, округу Колумбія, Австрії, Канади (за винятком Квебеку), Кіпру, Фінляндії,           
Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Індії, Ірландії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу,          
Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Іспанії, Швейцарії, України та Сполученого         
Королівства (загалом "Область правомочності") і (в) мають активний профіль Salesforce          
Trailhead станом на початок Терміну подання заявок на участь.  
 
Спосіб подання заявки на участь. Щоб взяти участь у Лотереї Learn & Earn, відповідні              
учасники мають здобути відзнаку Trailhead у межах Терміну подання заявок на участь.            
Відзнаки Trailhead можна здобути, виконавши модулі, проекти та отримавши         
супервідзнаки. Будь-які відзнаки спільноти, розблоковані протягом Терміну подання заявок         
на участь, не враховуються як такі, що дають право на заявки на участь. Учасники можуть               
отримати доступ до Trailhead на сайті https://trailhead.salesforce.com. Кожна відповідна         
відзнака, отримана протягом Терміну подання заявок на участь, дає право на 1 (одну)             
заявку на участь у Лотереях Learn & Earn.  
  
Щоб подати заявку на участь у Лотереї #RoadToRanger, відповідні учасники мають           
отримати звання Trailhead Ranger у межах Терміну подання заявок на участь. За кожним             
ім’ям для входу Trailhead можна подати лише 1 (одну) заявку на участь за умови              
отримання звання Trailhead Ranger у межах Терміну подання заявок на участь. Відповідні            
учасники, які вже отримали звання Trailhead Ranger до Терміну подання заявок на участь,             
зможуть подати 1 (одну) заявку на участь у Лотереях #RoadToRanger за умови здобуття 1              
(однієї) відповідної відзнаки Trailhead у межах Терміну подання заявок на участь. Кожна            
відзнака Trailhead, здобута для Лотерей #RoadToRanger, дає право на 1 (одну) заявку на             
участь у Лотереях Learn & Earn, для яких були здобуті зазначені відповідні відзнаки.  
 
Кожен учасник може подати заявку на участь у Лотереї, використовуючи лише 1 (одне)             
ім’я для входу Trailhead. Здобуття відзнак, звань Trailhead і балів регулюється політиками            
Trailhead, розміщеними на сторінці https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-ranks.  
 
Вибір переможця та сповіщення. Орієнтовно 3 травня 2019 року salesforce.com, inc.         
випадково вибере потенційних переможців серед усіх відповідних заявок на участь,          
отриманих протягом Терміну подання заявок на участь. Потенційних переможців буде          
сповіщено електронною поштою відповідно до контактної інформації, наданої під час          
процесу подання заявки, протягом 7 (семи) днів після розіграшу.  
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Призи. Кожен із 25 (двадцяти п’яти) переможців Лотереї Learn & Earn отримає 1 (один)              
передплачений код електронної подарункової картки Visa на суму 100 дол. США з           
приблизною роздрібною вартістю ("ПРЦ") 100 дол. США. Кожен із 25 (двадцяти п’яти)           
переможців отримає 1 (один) ваучер для реєстрації на 1 (один) сертифікаційний іспит            
Trailhead із ПРЦ 200 дол. США. Загальна ПРЦ всіх призів становить 7500 дол. США. Кожен             
учасник може отримати лише 1 (один) приз в одній Лотереї. Для переможців Лотерей             
#RoadToRanger кожен ваучер на сертифікаційний іспит Trailhead видається електронною         
поштою й дійсний 6 (шість) місяців із дати, коли Спонсор надіслав електронний лист із              
ваучером. Переможці Лотерей Learn & Earn підпорядковуються вимогам і умовам          
використання коду подарункової картки Visa, зокрема мають дотримуватися термінів дії і           
сплачувати пов’язані збори. 
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