Правила участі у Програмі з залучення талановитих школярів
до вивчення точних наук в Україні
1
Загальні умови
1.1
Під Програмою з залучення талановитих школярів до вивчення точних наук мається на увазі
проведення конкурсу освітніх проектів серед вчителів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів
точних наук та інших осіб, що зацікавлені в залученні школярів старших класів до вивчення точних
наук (надалі-Програма).
1.2
Замовником та Організатором Програми є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого:
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (далі – Компанія).
1.3
Реалізація Програми відбуватиметься із залученням івент –агенції (надалі-Партнер).
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Мета проведення Програми та її інформаційна підтримка
2.1
Програма спрямована на підтримку проектів, що сприяють залученню талановитих
школярів до вивчення точних наук в Україні.
2.2
Офіційні правила Програми (надалі – Правила) розміщуються на сайті www.kyivstar.ua.
(надалі – Інтернет-сайт).
2.3
Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
2.4
Коротка інформація про проведення Програми, її правила та умови доступна на Інтернетсайті.
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Період проведення Програми: з 10 квітня до 01 червня 2017 року (включно).

4
Місце проведення Програми: територія України, за винятком АР Крим та територій, на
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження і території проведення
антитерористичної операції.
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Учасники Програми
5.1
Учасниками Програми можуть бути вчителі шкіл, викладачі вищих навчальних закладів
точних наук та інші особи, що зацікавлені у залученні школярів старших класів до вивчення точних
наук.
5.2
Кількість, ролі, права та обов’язки учасників у групі мають бути зазначені під час подачі
заявки для участі в Програмі. Поданий від групи викладачів або групи інших осіб проект вважається
поданим всіма учасниками такої групи спільно і є одним конкурсантом, а учасники такої заявки співавторами проекту.
5.3
Учасниками Програми не можуть бути наступні особи:
5.3.1 Працівники та представники Компанії та будь-якої особи (юридичної та/або фізичної
особи – підприємця), залученої до проведення Програми;
5.3.2 Чоловік або дружина та найближчі родичі, друзі осіб, які визначені в п. 5.3.1 цих Правилах;
5.3.3 Особи, яким не виповнилось 18 років.
5.4
Участь в Програмі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних
представників в порядку, передбаченому законодавством України.
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Етапи проведення Програми

Номер
етапу

Найменування етапу Програми
1

Дати проведення етапу

1
2
3
4

Відкриття Програми
Прийом заявок на участь в Програмі від учасників
Розгляд проектів та відбір переможців Програми
Оціночною комісією
Оголошення на сайті Компанії переможців Програми.

10.04.2017 року
10.04-14.05.2017 року
15 -30.05.2017 року
01.06.2017 року

7
Призовий фонд Програми
7.1
Призовий фонд Програми для всіх переможців разом складає 800 000 гривень, без
урахування податку з доходів фізичних (у разі необхідності сплати такого податку) осіб та
військового збору, що утримуються згідно чинного законодавства України під час проведення
даної Програми.
7.2
Призовий фонд застосовується з метою реалізації обраних проектів в повному обсязі або
окремих їх етапів, з огляду на рішення Оціночної комісії.
7.3
Розмір Призового фонду для кожного переможця визначається Оціночною комісією,
відповідно до специфіки проекту.
7.4
Впродовж усього періоду дії Програми один учасник Програми може отримати призовий
фонд лише один раз.
7.5
Отримання Призового фонду відбувається шляхом реалізації Партнером проектівпереможців Програми.
8
Критерії до участі в Програмі
8.1
Висування заявок для участі в Програмі має здійснюватися шляхом направлення проектів на
електронну адресу makeyourmark@kyivstar.net з долученням файлів з описом проекту в довільній
формі, вартістю його реалізації та додатковими матеріалами.
8.2
Проект, реалізований в серії варіантів, вважається однією заявкою та буде прийнятий до
розгляду Оціночною комісією.
8.3
Заявка має включати:
викладені в довільній формі відомості про автора проекту;
найменування проекту;
послідовно викладену інформацію щодо виконання проекту, включаючи вартість його
реалізації;
анотацію до проекту;
якщо реалізація проекту складається з декількох етапів, необхідно надати детальний опис
кожного етапу, та вартість реалізації кожного з них.
8.4
Для участі у Програмі проекти учасників мають відповідати наступним критеріям:
мають містити методику навчання, етапи реалізації та формат її реалізації;
призначатися для навчання та розвитку школярів старших класів у сфері точних наук. Під
точними науками мається на увазі: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія;
подібні методики або формати навчання, що наводяться в проекті, не мають бути включені
у шкільну програму в Україні;
фінансування подібних проектів не передбачені в бюджеті України;
проекти за своєю суттю підвищують статус України в міжнародній науковій спільноті.
9
До складу комісії входять працівники Організатора: Чернишов П.А., Морач Т.В.,
Лазарєва І.В., Даніман П.В., Захараш Г.Д. та інші.
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Особливості розгляду Проектів протягом проведення Програми
10.1 Компанія має право задовольнити реалізацію проектів-переможців повністю або частково,
що визначається на розсуд Оціночної комісії та може не відповідати очікуванням відповідного
учасника Програми;
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10.2 Якщо заявлений до участі проект для реалізації передбачає закупівлю обладнання або
послуг, Компанія має право обирати постачальника на свій розсуд, орієнтуючись на вигіднішу
пропозицію;
10.3 Компанія має право відмовити учасникам в участі у Програмі, якщо проект не відповідає
критеріям цих Правил та якщо не дотримані правила подання заявки;
10.4 Компанія має право уточнювати у учасників проекту деталі його реалізації, аудиторію
проекту, формування вартості, етапи взаєморозрахунків до прийняття фінального рішення щодо
визначення переможців Програми.
10.5 Учасники Програми, які порушують ці Правила, можуть бути дискваліфіковані та виключені
з подальшої участі у Програмі.
10.6 Оподаткування Призового фонду забезпечується Компанією відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10.7 Призовий фонд Програми може бути отриманий Переможцями тільки за умови виконання
всіх вимог, передбачених цими Правилами.
10.8 Компанія не несе жодної відповідальності за достовірність інформації наданої учасниками
Програми, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який учасник Програми, з будьяких причин, що не залежать від Компанія (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша
інформація про учасника Програми була змінена або була вказана невірно та інше) не має
можливості отримати Призовий фонд, такий учасник Програми не має права на отримання
жодних додаткових заохочень, компенсацій або будь-яких інших виплат від Компанії.
10.9 Компанія та/або залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Програми, інші
обставини, непідвладні контролю з боку Компанії та/або залучених ними третіх осіб.
10.10 Компанія не відповідає за будь-які витрати учасників Програми, пов’язані з участю в
Програмі.
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Інші умови
11.1
Участь в Програмі автоматично означає факт ознайомлення, а також повну та безумовну
згоду учасника Програми з даними Правилами. Порушення учасником Програми цих Правил або
відмова учасника Програми від належного виконання цих Правил вважається відмовою учасника
від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання від Компанії будь-якої
компенсації.
11.2 Для отримання Призового фонду, учасник Програми має надати Партнеру інформацію (в
т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами.
11.3 Кожний учасник Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що він надає свою згоду
Компанії на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних,
зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних
даних».
11.4 Компанія не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок
надання учасником Програми неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).
11.5 Беручи участь в Програмі учасники Програми тим самим підтверджують свою згоду на
безкоштовне використання наданої інформації, їх особистих даних, а також фото, зроблених для
участі в Програмі, Компанія з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не
порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на
безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, відео, інтерв’ю або інших матеріалів з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та фотографії, відео) в
засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на
сайті Компанії, а також для надсилання інформації на адресу, вказану Переможцем Програми при
реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією,
часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі фото- та відео-матеріали, зроблені за участю
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учасників/ з використанням їх фото, створені під час проведення Програми, та/чи у зв’язку з
Програмою, є власністю Компанії і можуть використовуватися Компанією без додаткової згоди
учасника та будь-якого відшкодування. Учасники Програми погоджуються на проведення фото- та
відео-зйомок для використання Компанією Програми з рекламною / маркетинговою метою, при
цьому винагорода за участь у таких зйомках входить до вартості Призового фонду Програми (без
здійснення додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з
виконанням цього пункту Правил, належать Компанії.
11.6 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Компанією.
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