ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ
«ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ТАЛАНТ УКРАЇНИ 2016» (ДАЛІ – КОНКУРС)
Організатори Конкурсу
Організатори Конкурсу є ТОВ «Емвей Україна» та Український союз промисловців і підприємців
(далі – «Організатори»).
Місцезнаходження ТОВ «Емвей Україна»: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 87.
Місцезнаходження Українського союзу промисловців і підприємців: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,
34.
Виконавцем Конкурсу є Дочірнє підприємство «Плеон Талан», тел. (044) 5949999, факс (044)
5949998. Місцезнаходження Виконавця: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 31.
З питань, пов'язаних з організацією Конкурсу, а також з претензіями ви можете звертатися за
адресою: м Київ, вул. Жилянська, 31, тел.: (044) 222-52-45, а також електронною поштою:
info@business-talant.com.ua.
Організатори Конкурсу залишають за собою право публікувати додаткову інформацію про
Конкурс. Оновлена інформація своєчасно розміщується на сайті www.business-talant.com.ua.
1. ОПИС КОНКУРСУ
1.1. Цілі і завдання
Ціль Конкурсу – допомогти жінкам повірити в себе і розкрити свій потенціал у бізнесі,
надихнувшись прикладом інших бізнес-леді, що досягли успіху в Україні.
Завдання Конкурсу – відзначити заслуги успішних бізнес-леді і представити їх іншим українкам,
які цікавляться можливістю спробувати себе у власному бізнесі.
1.2. Поняття Конкурсу
Конкурс – щорічний конкурс «Підприємницький талант України» для жінок-підприємців (бізнеследі).
Заявка – заповнена Анкета на сайті Конкурсу www.business-talant.com.ua.
Анкета – реєстраційна форма для надання персональних даних, необхідних для участі у Конкурсі.
Учасниця – жінка, яка заповнила заявку на сайті Конкурсу www.business-talant.com.ua і яка
відповідає вимогам, зазначеним у цих Правилах.
Фіналісти – переможниці в номінаціях Конкурсу. Учасниці Конкурсу, що одержали найвищі оцінки
від журі в кожній з шести номінацій.
Абсолютна переможниця Конкурсу – одна з Фіналісток конкурсу, що отримала найбільшу кількість
балів від членів журі під час голосування за підсумками презентації її бізнесу, вказаного у Заявці.
Головний приз (грант) – винагорода абсолютної переможниці Конкурсу у розмірі 70 000 грн. (до
відрахувань податків).
Спеціальний подарунок – подарунок, який визначається членами журі на їхній розсуд.
Аудитор конкурсу – компанія BDO в Україні – провідна національна аудиторсько-консалтингова
група компаній, що є членом BDO International.
1.3. Детальний опис Конкурсу
1.3.1. Умови участі
У Конкурсі мають право брати участь жінки – громадянки України, яким на дату проведення
конкурсу виповнився 21 рік, які є засновницями і/або власницями бізнесу (підприємства з
оборотом до 25 млн грн. на рік і кількістю працівників до 500 чоловік), зареєстрованого в
установленому законодавством України порядку. Учасниця, яка заповнила Заявку для участі в
Конкурсі на сайті www.business-talant.com.ua, тим самим підтверджує, що відповідає всім вимогам,
які вказані в цих Правилах і згодна з його умовами.

Одна і та ж Учасниця може подавати Заявки в декілька номінацій Конкурсу, при цьому одна і та ж
учасниця може подавати тільки 1 (одну) заявку в 1 (одну) номінацію Конкурсу
1.3.2. Не визнаються Учасницями Конкурсу і не мають права брати в ньому участь:
 Співробітники Організатора та Виконавця Конкурсу та члени їх сімей (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки).
 Власники і співробітники рекламних агентств та партнерів, причетних (залучених) до
проведення Конкурсу, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
 Іноземці та особи без громадянства.
 Участь у Конкурсі частково дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
1.3.2. Обов'язки Учасниць
Подача заявок повинна бути своєчасною, а надана інформація – достовірною.
1.3.3. Призовий фонд Конкурсу
1.3.3.1. Головний приз (грант) – почесна грамота; «золота» статуетка Конкурсу; грошовий грант
на розвиток власного бізнесу в розмірі 70 000 грн. (до відрахувань податків).
Загальна кількість головного призу (гранту) – 1 шт. Головний приз (грант) припускає певну суму
грошей у національній валюті, яка буде перерахована на розрахунковий рахунок Абсолютної
переможниці конкурсу. Підтвердження передачі Головного призу (гранту) Абсолютній
переможниці конкурсу є виписка з банку Виконавця Конкурсу про перерахування суми грошових
коштів – головного призу (гранту) за винятком податків на розрахунковий рахунок або банківську
картку Абсолютної переможниці конкурсу, за погодженням Виконавця Конкурсу та Абсолютної
переможниці. Абсолютна переможниця конкурсу для отримання Головного призу (гранту)
зобов'язана надати Виконавцю Конкурсу свої дані про банк, розрахунковий рахунок та інші
відомості, необхідні для перерахування Головного призу (гранту).
1.3.3.2. Подарунки переможницям у номінаціях і переможниці глядацьких симпатій – почесна
грамота, «срібна» статуетка; подарунки від партнерів та медіапартнерів, які повідомляються
додатково способом, вказаним у цих правилах.
1.3.3.4. Подарунки можуть бути отримані Переможницями Конкурсу, які отримали право на
отримання таких подарунків тільки за умовами цих Правил.
1.3.3.5. Кількість подарунків обмежена кількістю, зазначеною в цих Правилах.
1.3.3.6.
Організатори
Конкурсу
мають
право
самостійно
змінювати
асортимент
призового/подарункового фонду на свій розсуд.
1.3.3.7. Всі подарунки не підлягають обміну на інші подарунки або їх грошовий еквівалент.
1.3.3.8. Головний приз (грант) не підлягає обміну на інші подарунки.
1.4. Висвітлення конкурсу
1.4.1. Конкурс висвітлюється в національних та регіональних ЗМІ (ділові, жіночі, суспільнополітичні видання, онлайн-ЗМІ, ТБ, соціальні мережі та блоги).
1.4.2. Загальний термін проведення Конкурсу: з 01 вересня 2016 р. до 18 листопада 2016 р.
Загальний термін проведення Конкурсу складається з етапів згідно розділу 5 цих правил.
1.4.3. Місце проведення Конкурсу – сайт www.business-talant.com.ua (далі – сайт).
1.4.4. Територія проведення Конкурсу – вся Україна, виключаючи тимчасово окуповані території
(АР Крим) та території Донецької та Луганської областей.
2. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
2.1. Інтелектуальний бізнес
Побудувати інтелектуальний бізнес і керувати ним – складно, але він викликає повагу. До цієї
номінації відносяться бізнес-проекти, що потребують значних інтелектуальних вкладень, а також
бізнеси, які мають відношення до навчання і дають нові знання людям. У даних конкурсних
роботах головною конкурентною перевагою бізнесу є його інтелектуальна складова.

2.2. Творчий бізнес
Креативність у бізнесі – завжди запорука успіху. Але вона особливо важлива, якщо не з'являється
час від часу, а інтегрована в бізнес-процеси. У цій номінації представлений бізнес, який робить
ставку творчі рішення (продукти, послуги) і стимулює творчу самореалізацію учасників бізнеспроцесу.
2.3. Інноваційний бізнес
Світ розвивається з неймовірною швидкістю – кожен день в світі відбувається якесь технологічне
відкриття, яке швидко стає всесвітнім трендом і приносить надприбуток новатору. Це бізнес,
заснований на ідеях і відкритий для всіх. Номінація розрахована на ті бізнес-проекти, які пов'язані
з новими технологіями, інноваціями та інтернетом.
2.4. Ефективний бізнес
У цій номінації розглядаються всі бізнес-проекти. Учасниця Конкурсу може займатися будь-яким
бізнесом – керувати рестораном, логістичною компанією, шлюбним агентством або іншим
бізнесом. Головне – це показати, що жінці вдалося налагодити бізнес-процеси і зробити свою
справу ефективною.
2.5. Соціальний бізнес
Ця номінація для тих, хто в гонитві за прибутком не втрачає бажання допомагати людям. У цій
номінації оцінюються бізнес-проекти, які приносять найбільшу користь суспільству, а також
соціальні ініціативи, які приносять жінці прибуток.
2.6. Екологічний бізнес
Турбота про довкілля – важлива складова для сучасного бізнесу. Ця номінація відкрита для всіх,
хто у своїх бізнес-проектах керується принципом екологічної відповідальності: створює екопродукт
або інтегрує «зелені процеси» у виробництво.
2.7. Бізнес від людини до людини
Якщо вам вдалося збільшити список клієнтів за рік і ефективно розвинути ділові відносини з ними,
ця номінація для вас. Побудувати бізнес, успіх якого полягає в довірчих відносинах з клієнтами і
партнерами, непросто. Така співпраця вимагає максимального залучення протягом тривалого
проміжку часу. Поділіться з журі своїм досвідом завоювання лояльності клієнтів. Які моменти
стали вирішальними для збільшення їх кількості?
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА НОМІНАЦІЯМИ
4.1. Оцінка заявок на участь у Конкурсі здійснюється згідно наступних загальних якісних критеріїв
4.1.2. Оцінка усіх номінацій
 оригінальність ідеї;
 актуальність бізнесу для розвитку підприємництва та українського суспільства;
 кількість співробітників, залучених в бізнес;
 результати й досягнення (обов'язкові підтверджуючі документи: нагороди, дипломи,
відгуки експертів ринку, рейтинги, матеріали в ЗМІ та ін.);
 акуратність заповнення заявки (орфографія, цілісність історії).
5. ЕТАПИ КОНКУРСУ
5.1. Етап 1. Прийом Заявок на участь у Конкурсі здійснюється в період з 00:00:00 годин
01 вересня 2016 р. до 23:59:59 годин 10 жовтня 2016 р.
5.1.1. Обов'язковою умовою участі в Конкурсі є подача Заявки та завантаження зображень (не
більше 20 зображень на одну номінацію), пов'язаних з тематикою бізнесу, на сайті Конкурсу –
www.business-talant.com.ua (далі – Сайт Конкурсу).
5.1.2. Кожна Учасниця може подавати Заявку та завантажувати зображення, пов'язані з тематикою
бізнесу, в декілька номінацій. Для кожної номінації заповнюється окрема Заявка із зазначенням
номінації і завантажуються окремі зображення. Обмежень за кількістю обраних номінацій немає.
5.1.3. Після заповнення Учасницею Заявки та завантаження зображень, пов'язаних з тематикою
номінації Конкурсу, на сайті Конкурсу публікується інформація про бізнес Учасниці та зображення.
5.1.4. Кожне зображення перевіряється модератором, який, у разі невідповідності зображення
умовам, зазначеним у цих Правилах, має право заборонити його додавання.

5.1.5. Додавши зображення, Учасниця Конкурсу надає Виконавцю/Організаторам Конкурсу право
використовувати дані зображення, своє зображення і зображення всіх присутніх на фотографії
осіб на будь-яких носіях, з будь-якою метою, в тому числі і з рекламною, на необмежений час і на
необмеженій території без виплати будь-якої винагороди.
5.1.6. Завантажені зображення після перевірки модератором додаються до заповненої заявки
Учасниці.
5.1.7. Зображення повинно бути розміром не більше 2 Мб в одному з форматів: JPG, GIF, PNG,
BMP.
5.1.8. Відповідальність за авторство фотографій, що завантажуються на сайт, несуть самі
Учасниці, які їх завантажують.
5.1.9. Розміщуючи зображення, Учасниці гарантують і підтверджують, що цим не порушуються
ніякі права третіх осіб (в тому числі зображених на відповідних фотографіях). Всі претензії,
пред'явлені третіми особами до Виконавця/Організаторів щодо порушення прав на фотографії, які
були розміщені Учасницею, Виконавцем/Організаторами не розглядаються, а Учасниця
зобов'язується самостійно врегулювати дані претензії. У разі стягнення з Виконавця/Організаторів
грошових коштів/штрафних санкцій за порушення прав на такі фотографії, Учасниця компенсує
Виконавцю/Організаторам всі понесені ним витрати і збитки.
5.1.10. Одні й ті ж зображення можуть дублюватися в різних номінаціях.
5.1.11. Організатор залишає за собою право не приймати Заявки та фотографії, які не
відповідають критеріям, етичним нормам або ж носять відверто рекламний характер, а також які
носять образливий, непристойний, нецензурний характер. Учасниці конкурсу, Заявки яких були
відхилені, будуть повідомлені про це електронною поштою, яку учасниці Конкурсу вказують в
Заявці. Заявки можуть бути прийняті у разі їх подальшого доопрацювання на предмет
відповідності критеріям.
5.1.12. У Конкурсі беруть участь лише ті Учасниці, у яких і заявки, і фотографії відповідають
вимогам, вказаним у цих Правилах. Допускається участь у Конкурсі тільки при подачі і заявки, і
фотографії.
Етап 2. Публічне голосування здійснюється в період з 00:00:00 годин 01 вересня 2016 р. до
23:59:59 годин 31 жовтня 2016 р.
 Публічне голосування за Учасниць здійснюється на сайті Конкурсу і в соціальних мережах.
 Перший етап голосування проходить публічно, у відкритому доступі на сайті Конкурсу і в
соціальних мережах «ВКонтакте», Facebook Twitter
 20 (двадцять) учасниць, які набрали найбільшу кількість голосів у публічному голосуванні
за допомогою соціальних мереж і у відкритому доступі на сайті Конкурсу, стають
Номінантками в категорії «Глядацькі симпатії»*. Переможниця визначається серед
20 Учасниць, які набрали найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні, за допомогою
комп'ютерної програми методом випадкового вибору.
 Оголошення Головної переможниці в категорії «Глядацькі симпатії» відбудеться 11
листопада на сайті www.business-talant.com.ua.
 Вручення призу «Глядацькі симпатії» відбудеться на конференції 18 листопада 2016 року
у Києві, адреса якої буде додатково вказана на сайті Конкурсу.
Усі витрати на проїзд до місця вручення призу і назад, а також всі інші супутні витрати, які понесе
Переможниця, вона покриває за рахунок власних коштів.
*20 (двадцять) учасниць, які набрали найбільшу кількість голосів, визначаються шляхом
підсумовування всіх голосів кожної з учасниць в соціальних мережах «ВКонтакте»,
Facebook, Twitterі на сайті Конкурсу.
Етап 3. Робота журі здійснюється в період з 00:00:00 годин 19 жовтня 2016 р. до 23:59:59
годин 31 жовтня 2016 р.
 Оцінка заявок Учасниць проводиться членами журі для визначення Переможниць у кожній
номінації Конкурсу.
 Журі оцінює Заявки Учасниць за 10-бальною шкалою відповідно до заявлених критеріїв.
При оцінюванні члени журі керуються своїм внутрішнім переконанням.




Переможниці в номінаціях оголошуються 2 листопада 2016 року на сайті www.businesstalant.com.ua.
Переможниці в номінаціях також отримують статус «Фіналістів Конкурсу».

Етап 4. Фінал Конкурсу (18 листопада 2016 р., Київ)
 В рамках Фіналу Конкурсу проходить конференція «Майстерня підприємництва» та
Церемонія нагородження переможниць Конкурсу 18 листопада 2016 р. в м. Києві.
 Проекти Фіналісток Конкурсу презентуються на Фіналі конкурсу всім учасникам і членам
журі.
 Абсолютною переможницею конкурсу стає одна із переможниць у Номінації, що отримала
найбільшу кількість балів від членів журі під час закритого фінального голосування в день
заходу. Вибір Абсолютної переможниці конкурсу здійснюється простим голосуванням,
кожен член журі має право на один голос.
 Оголошення Абсолютної переможниці конкурсу проходить на церемонії нагородження, яка
відбудеться 18 листопада 2016 року в м. Києві, і подальшою публікацією на сайті Конкурсу,
а також на сайтах організатора і партнерів.
 Головний приз (грант) вручається Абсолютній переможниці за підсумками оголошення її
Абсолютною переможницею Конкурсу та отримання Виконавцем Конкурсу всіх необхідних
документів від Абсолютної переможниці.
 Якщо протягом 2 (двох) робочих днів з дати визначення Переможниць, Абсолютної
переможниці, Головної переможниці Виконавець/Організатори Конкурсу не можуть
зв'язатися по телефону або електронною поштою, зазначеними у Заявці на участь у
Конкурсі, з певних причин, не залежних від Виконавця/Організатора, право на отримання
Подарунку, Головного призу (гранту), спеціальних подарунків переходить до наступної за
кількістю набраних балів/голосів Учасниці зі списку додаткових претендентів.
 Якщо Переможниця, Головна переможниця, Абсолютна Переможниця Конкурсу з певних
причин, не залежних від Виконавця/Організаторів, не має можливості отримати Подарунок,
Головний приз (грант), спеціальні подарунки, то така Переможниця, Абсолютна
Переможниця не має права на отримання будь-якої компенсації від Виконавця та/або
Організатора Конкурсу.
 Відповідальним за нарахування та утримання податків з Головного призу (гранту) є
Виконавець Конкурсу.
 Для отримання Головного призу (гранту) Абсолютна переможниця повинна протягом
7 (семи) календарних днів з моменту отримання повідомлення про отримання Головного
призу (подарунка) направити представникам Виконавця Конкурсу факсом або електронною
поштою info@business-talant.com.ua наступні документи:
o копію власного паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією).
o копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера.
o Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб всі дані були
чітко зазначеними і розбірливими для читання.
o банківські реквізити для отримання Головного призу (гранту) (назва банку, МФО,
номер розрахункового рахунку і т.д.).
 Якщо Головний приз (грант) не був отриманий Абсолютною переможницею (у зв'язку з
неможливістю контакту з Абсолютною переможницею, за заявою або у зв'язку з відмовою
Абсолютною переможниці і т.д.) або якщо надана Абсолютною переможницею інформація
була некоректною або не відповідала дійсності, або якщо Абсолютна переможниця не
досягнула 21 року або належить до кола осіб, визначених п. 1.3.2 цих Правил, або якщо в
діях одержувача будуть виявлені ознаки зловживань чи шахрайства, такій Абсолютній
переможниці може бути відмовлено в отриманні Головного призу (гранту). У такому
випадку буде вважатися, що така Абсолютна переможниця добровільно і самостійно
відмовилася від Головного призу (гранту).
 У випадку, якщо одержувачка будь-якого з призів/подарунків надала не всі документи
(інформацію) та/або надані документи (інформація), передбачені цими Правилами, не
відповідають дійсності і мають ознаки фальсифікації, або якщо Переможниця Конкурсу не
досягнула 21 року або потрапляє в коло осіб, визначених п. 1.3.2. цих Правил, такій

Переможниці Конкурсу може бути відмовлено в отриманні відповідного Призу/Подарунку.
У цьому випадку буде вважатися, що така одержувачка добровільно і самостійно
відмовилася від відповідного Призу/Подарунку. Будь-яка компенсація у такому випадку не
передбачається, а приз/подарунок переходить до учасниці, яка йде першою в списку
додаткових претендентів згідно з кількістю набраних балів/голосів. У випадку, якщо перший
додатковий претендент на відповідний Приз/подарунок не надав всі документи або не
відповідає вимогам до Учасниць, Приз/подарунок переходить до першого наступного
претенденту зі списку додаткових претендентів на відповідний Приз/подарунок згідно з
кількістю набраних балів/голосів, який надасть зазначені вище документи і відповідає
вимогам до Учасниць.
6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
6.1. Інформація, що надається Учасницями Конкурсу, належить до персональних даних і
охороняється відповідно до законодавства України.
6.2. Беручи участь у Конкурсі, кожна Учасниця свідчить і підтверджує, що вона ознайомлена з тим,
що її добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку та зберігання Виконавцем
Конкурсу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою
іншою метою, що не суперечить законодавству України, на безстроковій основі, зокрема, для
вручення призів/подарунків Конкурсу, сплати необхідних податків і підготовки статистичної
інформації тощо.
6.3. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або
світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що
стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.
6.4. Власником персональних даних Учасників Конкурсу є Виконавець Конкурсу.
6.5. Права Учасниці як суб'єкта персональних даних. Учасниця має право:
 на отримання відомостей про місцезнаходження власника/розпорядника її персональних
даних;
 вимагати від власника/розпорядника її персональних даних уточнення своїх персональних
даних;
 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних;
 інші права, передбачені законодавством України щодо поводження з персональними
даними.
6.6. Учасниця надає Виконавцю право передавати її персональні дані в обсязі, виправданому
поставленою метою, третім особам (зокрема Організатору Акції), якщо така передача пов'язана із
здійсненням Виконавцем своїх обов'язків (у тому числі, але не виключно – надання інформації в
державні органи, банківські установи і т.п.), при цьому Учасники погоджуються, що Виконавець не
буде повідомляти, як у письмовій, так і в усній формі, про кожний випадок передачі персональних
даних учасників третім особам.
6.7. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути
передана іншим третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності..
6.8. Беручи участь у Конкурсі, кожна Учасниця підтверджує, що вона ознайомлена з правами, що
стосуються збору, обробки, використання, зберігання і розповсюдження її персональних даних, а
також цим підтверджує, що Виконавець та інші треті особи звільнені від зобов'язань направляти
Учасниці письмове повідомлення про права, цілі збору даних та осіб, яким передаються
персональні дані Учасниці.
6.9. Персональні дані зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасниці Конкурсу.
У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасниця не допускається до подальшої
участі у Конкурсі та/або отриманню призу Конкурсу.
6.10. Виконавець/Організатори не несуть відповідальності за захист персональних даних,
розміщених Учасницями на сайті Конкурсу, від неправомірного або випадкового доступу до них,
знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших
неправомірних дій. Так само як Виконавець не несе відповідальності за порушення прав третіх
осіб в результаті дій Учасниці з розміщення таких персональних даних.

7. Загальні умови Конкурсу
7.1. Беручи участь у Конкурсі, кожна Учасниця свідчить і підтверджує, що ознайомлена і
повністю згодна з цими Правилами Конкурсу та буде їх дотримуватися.
7.2. Учасниця Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасниця
Конкурсу приймає на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю
в Конкурсі та отриманням подарунків, головного призу (гранту) Конкурсу.
7.3. Всі Призи/подарунки, в тому числі головний приз (грант) Конкурсу, можуть бути
отримані Учасницями Конкурсу тільки на умовах цих Правил.
7.4. Всі Призи, у тому числі головний приз (грант), обміну та поверненню не підлягають.
7.5. Грошова чи якась інша компенсація призів/подарунків Конкурсу не проводиться.
7.6. Організатори та Виконавець не несуть відповідальності стосовно використання призів
Учасницями Конкурсу після їх отримання Учасницями.
7.7. Організатори/Виконавець Конкурсу залишає за собою право змінювати призовий
фонд/подарунковий фонд Конкурсу та/або окремі види призів/подарунків Конкурсу та/або їхній
склад і кількість, або включити в Конкурс інші призи/подарунки, не передбачені цими Правилами.
7.8. Організатори/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, роботу і будь-які
помилки інтернет- і телефонного зв'язку, в результаті яких відправлення не надійшли, надійшли із
запізненням, втрачені або пошкоджені.
7.9. Організатори та Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних обставин (непереборних обставин), таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії
будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення
Конкурсу, інші обставини, які не підвладні контролю сторін.
7.10. Учасниця Конкурсу, яка порушила будь-які правила Конкурсу, в будь-якому випадку
втрачає право на подальшу участь у Конкурсі та отримання призу, головного призу (гранту)
Конкурсу. Рішення про відмову в наданні призу/подарунку Конкурсу приймається
Організаторами/Виконавцем Конкурсу, є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.11. Відповідальність Організаторів/Виконавця Конкурсу перед Учасницями обмежується
вартістю призу/подарунка, головного призу (гранту).
7.12. Ні Організатори, ні Виконавець Конкурсу не вступають в будь-які суперечки стосовно
визнання будь-яких осіб Одержувачами подарунків, головного призу (гранту) і прав на отримання
подарунків, головного призу (гранту) Конкурсу. Ні Організатори, ні Виконавець Конкурсу не
приймають на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.13. Усі результати Конкурсу остаточні і оскарженню не підлягають.
7.14. Всі Учасниці Конкурсу самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у
зв'язку з участю в Конкурсі, тільки якщо не було інших індивідуальних письмових домовленостей.
7.15. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом
Конкурсу Організатори/Виконавець вправі залучати будь-яких третіх осіб.
7.16. Беручи участь у Конкурсі, кожна Учасниця тим самим підтверджує свою згоду на
використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Конкурсу з маркетинговою та/або
будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (в т.ч.
шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання її імені, прізвища,
фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про неї з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право
публікації (в т.ч. її імені і зображення, поміщеного в фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих,
аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Головного призу, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень
за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організаторами/Виконавцем Конкурсу та/або будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
7.17. Ці Правила, так само, як і будь-які зміни до них, включаючи зміни, що стосуються
термінів отримання призів/подарунків, набирають чинності з моменту їх розміщення
Організаторами на сайті Конкурсу.
7.18. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання,
а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Конкурсі всі Учасниці Конкурсу погоджуються з
умовами цих Правил та зобов'язуються їх виконувати.

