ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ
«МАМА РОКУ»
(надалі – Правила)
Терміни та визначення:
Конкурс – всеукраїнський конкурс «Мама року».
Заявка на участь в Конкурсі або Заявка – представлена Заявником розповідь про
Номінанта та інша інформація, що відповідає критеріям, встановленим цими Правилами.
Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет за адресою www.mamaroku.eva.ua
Заявник - повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно
проживає на території України, з урахуванням обмежень, встановлених цими Правилами, який/яка
за власним бажанням подає Заявку на участь в Конкурсі.
Номінант – повнолітня дієздатна громадянка України жіночої статі віком від 18 років, яка
постійно проживає на території України, має дитину/дітей (в тому числі прийомних, на
утриманні), кандидатура якої з урахуванням обмежень, встановлених цими Правилами, визнана
Організатором і подається Заявником на участь у Конкурсі шляхом заповнення Заявки.
Переможець – Номінант, який за рішенням журі або за результатом голосування
Користувачів набрав найбільшу кількість балів/голосів у відповідній номінації Конкурсу, в
порядку та на умовах, визначених цими Правилами і визнаний Організатором.
Користувач (Користувачі) – повнолітні користувачі віком від 18 років соціальних мереж
Facebook або користувачі, що зареєструвались на Сайті та підтвердили свій контактний номер
мобільного телефону, які беруть участь у голосуванні за Номінантів в порядку, передбаченому
цими Правилами.
Експерт – визнаний фахівець в окремій галузі, що відповідає номінаціям Конкурсу, який
залучається Організатором для роботи в журі з визначення Переможців Конкурсу.

1. Загальні положення
1.1. Організатором (засновником) Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю
«РУШ», юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України (далі за текстом —
Організатор) та знаходиться за адресою: 49055, м. Дніпропетровськ, проспект О. Поля, буд.104 А,
код ЄДРПОУ 32770040.
1.2. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «Товариство з
обмеженою відповідальністю «БІ-ІТ», юридична особа, створена та зареєстрована за
законодавством України, (далі за текстом — Виконавець) та знаходиться за адресою: 04070, м.
Київ, вул. Петра Сагайдачного, будинок 33 (літера Д), код ЄДРПОУ 37615385.

1.3. Метою Конкурсу є інформування громадськості про соціальні ініціативи Організатора
Конкурсу.
2. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться у 4 етапи в наступні строки:
1 етап – подання Заявниками Заявок на участь в Конкурсі - з 28 лютого 2019 року по 01
квітня 2019 року включно;
2 етап – голосування Користувачів за Номінантів та оцінювання Номінантів членами журі – з
29 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року включно;
3 етап – оголошення Переможців Конкурсу – 19 квітня 2019 року;
4 етап – проведення урочистих заходів з нагородження Переможців Конкурсу - з 10 травня
2019 року по 12 травня 2019 року включно.
2.2. Місце (територія) проведення Конкурсу:
- подання Заявниками Заявок на участь в Конкурсі та голосування Користувачів за
Номінантів проводяться в глобальній мережі Інтернет на Сайті https://mamaroku.eva.ua/;
- визначення Переможців Конкурсу здійснюється за місцем знаходження Виконавця
Конкурсу;
- проведення урочистих заходів з нагородження Переможців Конкурсу здійснюється
поблизу міста Києва, за вибором Організатора Конкурсу.
2.3. Конкурс проводиться відповідно до чинного законодавства України, не є лотереєю або
послугою у сфері грального бізнесу.
2.4. Перелік номінацій Конкурсу.
Основні номінації:
2.4.1. Натхнення.
На здобуття цієї номінації подаються мами, які поєднують материнство з допомогою
суспільству, а саме:
• реалізують соціально-корисні проекти;
• беруть активну участь у допомозі незахищеним верствам населення;
• підтримують різні соціальні заходи.
2.4.2. Велике серце.
На здобуття цієї номінації подаються мами, що мають 3 та більше дітей (з яких один або
декілька можуть бути прийомними) та мами в дитячих будинках, які, незважаючи на всі
складнощі:
• знаходять час і сприяють розвитку кожної дитини;
• роблять життя оточуючих незвичайним і наповнюють його особливим сенсом;
2.4.3. Успіх.
На здобуття цієї номінації подаються мами, які вміють поєднувати виховання дітей із
кар'єрою, а саме:
• одночасно бути гарною мамою та займати високу посаду у компанії;
• займатися власним бізнесом;
2.4.4. Сімейний затишок.
На здобуття цієї номінації подаються мами, які повністю присвячують себе сімейному
затишку, а саме:
• вихованню, розвитку дітей;
• облаштуванню будинку та побуту в оригінальний спосіб;
• мають цікаве та незвичайне хобі.
2.4.5. Спорт
На здобуття цієї номінації подаються мами, які після народження дитини займаються
спортом, а також:
• прищеплюють здоровий спосіб життя своїй родині;
• надихають оточуючих власними результатами;
• своїм прикладом доводять, що спорт – запорука міцного здоров'я і гарного тіла.

Спеціальні номінації:
2.4.6. Блогер
На здобуття цієї номінації подаються мами, які:
• активно ведуть власні соціальні мережі;
• мають більше 5000 підписників в соціальних мережах;
• вдало поєднують блогерство та виховання дітей.
2.4.7. Супербабуся.
На здобуття цієї номінації подаються бабусі, які:
• беруть активну участь у вихованні онуків;
• є прикладом для наслідування, як для своїх дітей, онуків, так і для суспільства;
2.4.8. Мій дім – моя EVA
На здобуття цієї номінації подаються мами, які:
• є співробітницями мережі магазинів EVA;
• своєю професійною діяльністю надихають колег;
• вдало поєднують роботу в мережі магазинів EVA та виховання дітей.
3. Вимоги до Заявників
3.1. Заявниками можуть бути повнолітні дієздатні громадяни України віком від 18 років, які
постійно проживають на території України.
3.2. Заявником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил та
належним чином виконала всі умови цих Правил, у т.ч. повністю та безвідклично з ними
погодилась.
3.3. Заявниками Конкурсу не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними
умов цих Правил:
3.3.1. працівники Організатора/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у
підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки). Виключення: з метою участі у Конкурсі в номінації Мій дім – моя EVA Заявником може
бути також і будь-яка особа-працівник Організатора, за умови, що її Номінантом теж буде особапрацівник Організатора;
3.3.2. обмежено дієздатні (згідно ст. 36 Цивільного Кодексу України) та недієздатні особи
(згідно ст. 39 Цивільного Кодексу України);
3.3.3. особи, що не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства);
3.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі, тобто особи, які
проживали на території України менш ніж 183 дні впродовж 12 останніх повних календарних
місяців.
3.3.5. особи, які не визнані і/або недопущені Організатором/Виконавцем до участі у Конкурсі
на будь-якій стадії.
3.4. Організатор/Виконавець не зобов’язані перевіряти цивільну правоздатність та/або
дієздатність Заявників.
3.5. Заявники зобов’язуються:
3.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил;
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Заявникам та
Номінантам.
3.6. Подаючи Заявки на участь в Конкурсі, Заявники підтверджують факт ознайомлення та
повної згоди з цими Правилами.
3.7. Подаючи Заявку на участь в Конкурсі, Заявник розуміє та погоджується з тим, що будьяка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Заявника та Номінанта,

може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання їм інформації, в т.ч.
рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/програми Організатора, а також з іншими
цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Заявники тим самим
надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або
іншими уповноваженими Організатором Конкурсу особами, в рамках потреб та строків,
визначених цими Правилами.
3.8. Подаючи Заявку на участь в Конкурсі, кожен Заявник тим самим підтверджує свою згоду
та отримання згоди Номінанта на безкоштовне використання наданої Заявником інформації про
себе та про Номінанта Організатором Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і
методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам)
та в обсязі наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення
Заявника та Номінанта, інтерв’ю або інших матеріалів про них з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. імені та зображення в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, 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 Виконавцем або Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою
особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу
України та Закону України «Про захист персональних даних».
3.9. З моменту прийняття умов цих Правил (надання згоди з цими Правилами), шляхом
проставляння Заявником відповідної електронної відмітки та/або вчинення дій, що свідчать про
участь в Конкурсі, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних
вважається наданою відповідним Заявником. Електронна відмітка «V» проставляється в графі «Я
ознайомився з правилами та погоджуюся з ними» при реєстрації Заявника на Сайті та поданні
Заявки на участь в Конкурсі.
3.10. Заявник, який не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від їх
виконання, втрачає право на подачу Заявки та втрачає статус Заявника та право на участь у
Конкурсі (на будь-якій стадії).
3.11. Надання Заявником неправдивих/недостовірних/некоректних/неточних даних при
поданні Заявки на участь в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Заявником чи
Номінантом, позбавляє відповідного Номінанта права на визнання Переможцем Конкурсу.
3.12. У випадку порушення Заявником цих Правил, що спричинило завдання шкоди та/або
збитків у Організатора/Виконавця, Заявник зобов’язаний відшкодувати такі збитки та/або шкоду у
повному обсязі.
3.13. Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити на будь-якому етапі
Конкурсу від участі в Конкурсі Заявників, які порушили вимоги цих Правил шляхом, в тому числі,
але не обмежуючись:
- недотримання вимог чинного законодавства України;
- порушення будь-яких авторських прав або інших прав інтелектуальної власності;
- поширення інформації та/або матеріалів, достовірність яких викликає обгрунтовані сумніви
(на розсуд Виконавця/Організатора);
- поширення інформації та/або матеріалів, які можуть бути неприйнятними та/або
небезпечними для певних категорій громадян (на розсуд Виконавця/Організатора);
- здійснення дій та/або діяльності, неприйнятної та/або небезпечної для окремих категорій
громадян (на розсуд Виконавця/Організатора);
- розміщення Заявником у заявці інформації, що порушує права, свободи та інтереси будьяких інших осіб, або будь-яким чином ображає будь-яких інших осіб;
- інших порушень цих Правил.
Відсторонення відбувається шляхом надсилання Виконавцем з адреси електронної пошти
info@mamaroku.com.ua на адресу електронної пошти Заявника відповідного повідомлення про
відсторонення Заявника від Участі в Конкурсі або іншим способом, на розсуд Виконавця.

3.14. Заявник, який прийняв умови цих Правил, проте, не виконує/неналежно виконує умови
цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.
3.15. Заявник має право висувати себе як Номінанта Конкурсу.
4. Вимоги до Номінантів
4.1. Номінантами Конкурсу є повнолітні (віком від 18 років) особи жіночої статі, що є
громадянами України та постійно проживають на території України, мають дитину/дітей (в тому
числі прийомних), та подаються будь-яким Заявником на участь в Конкурсі шляхом заповнення
відповідної Заявки, у тому числі шляхом подання такої заявки особисто Номінантом.
4.2. Номінантом Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 4 цих Правил та
належним чином виконала всі умови цих Правил.
4.3. Номінантами Конкурсу не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними
умов цих Правил:
4.3.1. працівники Організатора/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у
підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки). Виключення: номінація Мій дім – моя EVA, у якій Номінантами можуть бути виключно
співробітниці мережі магазинів EVA;
4.3.2. обмежено дієздатні (згідно ст. 36 Цивільного Кодексу України) та недієздатні особи
(згідно ст. 39 Цивільного Кодексу України);
4.3.3. особи, що не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства);
4.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі, тобто особи, які
проживали на території України менш ніж 183 дні впродовж 12 останніх повних календарних
місяців;
4.3.5. особи, які вже були Переможцями Конкурсу в попередніх роках.
4.4. Організатор/Виконавець не зобов’язані перевіряти цивільну правоздатність та/або
дієздатність Номінантів Конкурсу.
4.5. Номінанти під час участі в Конкурсі зобов’язуються:
4.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил;
4.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Заявникам та
Номінантам;
4.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі у Конкурсі такого
Номінанта.
4.6. Беручи участь в Конкурсі, Номінанти погоджуються та підтверджують факт
ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
4.7. Беручи участь в Конкурсі, Номінант розуміє та погоджується з тим, що будь-яка
добровільно надана ним або Заявником Конкурсу інформація, у тому числі персональні дані
Номінанта, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому
інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/програми Організатора, а
також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Номінанти
Конкурсу тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання
Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Конкурсу особами, в рамках потреб
та строків, визначених цими Правилами.
4.8. Беручи участь в Конкурсі, кожен Номінант тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої ним або Заявником Конкурсу інформації про Номінанта
Організатором Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не
порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та в обсязі
наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Номінанта,
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не
обмежуючись, право публікації (в т.ч. імені та зображення в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, 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
Виконавцем або Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України
«Про захист персональних даних».
4.9. Організатор/Виконавець не вступає у будь-які суперечки щодо отримання Заявником
Конкурсу попередньої згоди Номінанта на участь в Конкурсі та використання його персональних
даних. Всі такі суперечки вирішуються безпосередньо Заявником та Номінантом.
4.10. Номінант, який не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від їх
виконання, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі та втрачає статус Номінанта.
4.11. Надання Номінантом неправдивих/недостовірних/некоректних/неточних даних, в тому
числі щодо засобів зв’язку з Номінантом, позбавляє такого Номінанта права на визнання
Переможцем Конкурсу.
4.12. У випадку порушення Номінантом цих Правил, що спричинило завдання шкоди та/або
збитків у Організатора/Виконавця, Номінант зобов’язаний відшкодувати такі збитки та/або шкоду
у повному обсязі.
4.13. Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити на будь-якому етапі
Конкурсу від участі в Конкурсі Номінантів, які порушили вимоги цих Правил шляхом, в тому
числі, але не обмежуючись:
- недотримання вимог чинного законодавства України;
- поширення інформації та/або матеріалів, які можуть бути неприйнятними та/або
небезпечними для певних категорій громадян (на розсуд Виконавця/Організатора);
- здійснення дій та/або діяльності, неприйнятної та/або небезпечної для окремих категорій
громадян (на розсуд Виконавця/Організатора);
- поширення Номінантом в рамках його участі в Конкурсі інформації, що порушує права,
свободи та інтереси будь-яких інших осіб, або будь-яким чином ображає будь-яких інших осіб;
- інших порушень цих Правил.
Відсторонення відбувається шляхом надсилання Виконавцем з адреси електронної пошти
info@mamaroku.com.ua на адресу електронної пошти Заявника, що подав до участі в Конкурсі
відповідного Номінанта, повідомлення про відсторонення Номінанта від участі в Конкурсі, або
іншим способом на розсуд Виконавця.
4.14. Номінант Конкурсу, який прийняв умови цих Правил, проте, не виконує/неналежно
виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі.
5. Умови подання Заявок на участь в Конкурсі
5.1. Для подання Заявки на участь в Конкурсі Заявнику необхідно зареєструватися на Сайті в
наступному порядку:
5.1.1. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі в Конкурсі. У випадку згоди з Правилами
Заявник проставляє відмітку про таку згоду шляхом натискання кнопки з назвою «Я ознайомився
з правилами та погоджуюсь з ними». Після натискання кнопки з’явиться знак «V» в графі «Я
ознайомився з правилами та погоджуюся з ними». Лише після вираженої та зафіксованої таким
чином згоди Заявника система дозволить йому виконувати подальші дії на Сайті. У випадку
незгоди з Правилами (не ознайомлення/не погодження з Правилами) Заявник не отримує право
виконувати подальші дії на Сайті та подати Заявку на участь в Конкурсі.
5.1.2. Заповнити поля форми реєстрації з наступними особистими/персональними даними:
- прізвище, ім’я Заявника, що відповідають офіційним документам Заявника (паспорту
громадянина України);
- місці проживання (населений пункт);
- контактний номер мобільного телефону Заявника;
- адреса електронної пошти (email) Заявника.
5.1.3. Підтвердити свою реєстрацію шляхом введення у відповідну графу форми на Сайті
індивідуального коду, який був висланий в смс-повідомленні на вказаний при реєстрації

контактний номер мобільного телефону Заявника. У випадку неотримання смс-повідомленнія з
кодом Заявник має можливість замовити повторне відправлення коду, шляхом натискання
відповідної кнопки на Сайті. Отримання смс-повідомлень у межах України є безкоштовним.
У випадку введення невірного коду більш ніж 3 рази поспіль, Заявник втрачає можливість
використати цей номер мобільного телефону для реєстрації на Сайті протягом 24 годин.
5.1.4. Надати згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення відмітки про таку
згоду у відповідній графі форми на Сайті.
5.2. При поданні Заявки на участь в Конкурсі Заявник має заповнити на Сайті електронну
анкету, зазначивши/додавши:
- номінацію Конкурсу (вибрати з запропонованого меню відповідного поля);
- прізвище, ім’я Номінанта, що відповідають офіційним документам Номінанта (паспорту
громадянина України);
- контактний номер телефону Номінанта;
- фотографію Номінанта (формат: JPG, JPEG, PNG, розмір: не більше 5 Мб);
- розповідь про Номінанта із обґрунтуванням, чому саме він має перемогти у відповідній
номінації Конкурсу (не більше 5000 знаків);
- наявність згоди Номінанта на участь в Конкурсі та визнання ним цих Правил (шляхом
проставлення позначки «V» у відповідній графі електронної анкети).
5.3. Заявка на участь в Конкурсі, що подається Заявником, має відповідати наступним
критеріям:
5.3.1. повнота (інформація надана у обсязі, визначеному в п. 5.2 цих Правил);
5.3.2. достовірність (всі факти, викладені в Заявці, мають буди правдивими та
підтвердженими);
5.3.3. відповідність законодавству України та загальноприйнятним нормам моралі;
5.3.4. відповідність умовам Конкурсу та цим Правилам.
6. Умови модерації та публікації Заявок на Сайті
6.1. Заявник може подати лише одну Заявку на участь в Конкурсі на будь-яку з основних
номінацій та одну Заявку на участь в Конкурсі на спеціальну номінацію, за умови дотримання
умов, викладених у розділі 5 Правил.
6.2. При поданні Заявником Заявки на участь в Конкурсі в порядку, передбаченому розділом
5 цих Правил, така Заявка автоматично спрямовується Організатору та Виконавцю на
проходження модерації (перевірки на відповідність цим Правилам). Процес модерації Заявок може
тривати до 7 календарних днів. Якщо Заявка на участь в Конкурсі відповідає цим Правилам, така
Заявка публікується на Сайті.
6.3. У випадку не проходження модерації, Заявка на участь в Конкурсі не публікується на
Сайті, а Заявник отримує електронного листа на вказану ним при реєстрації адресу електронної
пошти від Виконавця з повідомленням про те, що Заявка не пройшла модерацію (перевірку на
відповідність цим Правилам). Організатор та Виконавець залишають за собою право на свій
розсуд вирішувати питання про проходження відповідною Заявкою модерації (перевірки) та її
результатів. Рішення про проходження/непроходження модерації (перевірки) не підлягає
оскарженню, Організатор/Виконавець не здійснюють листування з будь-якими особами (в тому
числі, з Заявником та/або Номінантом) з приводу згоди та/або незгоди таких осіб з рішенням про
проходження та/або непроходження відповідною Заявкою модерації (перевірки).
6.4. Всі допущені до участі в Конкурсі Заявки розміщуються в розділі «Історії мам» на Сайті.
При активуванні Користувачем Сайту посилання на Заявку такому Користувачу надається
можливість ознайомлення з деталями (змістом) Заявки.
7. Порядок голосування Користувачів за Номінантів Конкурсу

7.1. З 07 червня 2018 року, але не раніше моменту публікації Заявок, що пройшли модерацію,
на Сайті, по 28 червня 2018 року включно здійснюється голосування Користувачів за Номінантів.
7.2. Для того, щоб проголосувати, Користувачу попередньо необхідно:
7.2.1. зареєструватися на Сайті, для чого Користувач має:
- заповнити форму реєстрації, вказавши своє прізвище та ім’я, що відповідають офіційним
документам (паспорту громадянина України), а також контактний номер мобільного телефону та
адресу електронної пошти (email);
- підтвердити свою реєстрацію шляхом введення у відповідну графу форми на Сайті
індивідуального коду, який був висланий в смс-повідомленні на вказаний при реєстрації
контактний номер мобільного телефону. У випадку неотримання смс-повідомленнія з кодом
Заявник має можливість замовити повторне відправлення коду, шляхом натискання відповідної
кнопки на Сайті. Отримання смс-повідомлень у межах України є безкоштовним. У випадку
введення невірного коду більш ніж 3 рази поспіль, Заявник втрачає можливість використати цей
номер мобільного телефону для реєстрації на Сайті протягом 24 годин;
- надати згоду на обробку своїх персональних даних шляхом проставлення відмітки про таку
згоду у відповідній графі форми на Сайті.
7.2.2. авторизуватись на Сайті, для чого Користувач має заповнити форму авторизації,
зазначивши свою адресу електронної пошти (email) та пароль, що надійшов на вказаний email
після здійснення реєстрації на Сайті.
7.2.3. авторизуватись на Сайті з використанням власних аккаунтів соціальних мереж
Facebook.
7.3. Користувачі мають право проголосувати за відповідного Номінанта шляхом натиснення
кнопки «Проголосувати», розміщеної біля відповідної Заявки в розділі «Історії мам» на Сайті.
7.4. Кожен Користувач може проголосувати (натиснути кнопку «Проголосувати») за будьяку кількість Номінантів в кожній номінації, але не більше, ніж один раз за кожного з Номінантів.
7.5. Кількість голосів, що отримує кожний Номінант під час голосування Користувачів,
відображається на Сайті біля відповідної Заявки.
7.6. 28 червня 2018 року о 24 год. 00 хв. голосування Користувачів за Номінантів
припиняється.
7.7. 8 Номінантів (по одному в кожній номінації), що набрали найбільшу кількість голосів
Користувачів Сайту станом на 24 год. 00 хв. 28 червня 2018 року, отримають право на визнання
Переможцями Конкурсу.
8. Порядок оцінювання журі Номінантів Конкурсу
8.1. Всі Заявки на участь в Конкурсі, що пройшли модерацію, в період з 7 червня 2018 року
по 28 червня 2018 року включно будуть представлені на розгляд журі, сформованому в порядку,
передбаченому цими Правилами.
8.2. Організатор одноособово формує журі, до якого мають входити експерти в окремих
галузях, що відповідають номінаціям Конкурсу (по одному експерту на кожну основну
номінацію), та представник від Організатора. Склад журі оголошується 03 травня 2018 року на
відповідній сторінці Сайту.
8.3. В період з 07 червня 2018 року по 28 червня 2018 року включно оцінювання членами
журі Номінантів Конкурсу здійснюється в наступному порядку:
8.3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути виставлена кожному з Номінантів
Конкурсу, дорівнює 100. При цьому члени журі оцінюють кожного з Номінантів за трьома
критеріями, з наступним розподілом максимальної кількості балів:
8.3.1.1. ступінь відповідності Номінанта обраній номінації (максимальна кількість балів
дорівнює 40);
8.3.1.2. ступінь позитивного впливу Номінанта на життя Заявника або третіх осіб
(максимальна кількість балів дорівнює 30);

8.3.1.3. ступінь унікальності та неординарності впливу Номінанта на інших осіб
(максимальна кількість балів дорівнює 30).
8.3.2. Експерти оцінюють Номінантів лише в тих номінаціях, які відповідають їх фаховій
спеціалізації. Представник від Організатора оцінює кожного Номінанта основних номінацій.
8.3.3. Члени журі проставляють відповідну кількість балів за кожним із зазначених вище
критеріїв кожного Номінанта, та надсилають результати оцінювання Виконавцю електронною
поштою. Члени журі зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо результатів
оцінювання Номінантів.
8.3.4. За результатами оцінювання журі формується рейтинг Номінантів відповідно до
загальної кількості балів, яку отримав кожен Номінант від експерта та Організатора.
8.3.5. Результати оцінювання журі є остаточними і оскарженню не підлягають.
8.4. 5 Номінантів (по одному в кожній основній номінації), що набрали найбільшу кількість
балів від журі, отримають право на визнання Переможцями Конкурсу.
8.5. Результати оцінювання журі Номінантів Конкурсу оформлюються протоколом, який
підписується усіма членами журі.
8.6. У будь-якому випадку думка Організатора є остаточною, що не підлягає оскарженню. У
будь-якому випадку оцінювання за цими Правилами здійснюється за власним внутрішнім
переконанням експертів та Організатора.
9. Визначення Переможців Конкурсу
9.1. Один Номінант може бути визнаний Переможцем Конкурсу лише за однією номінацією.
9.2. Номінант автоматично втрачає право на визнання його Переможцем Конкурсу без будьяких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані
обставини:
9.2.1. якщо Номінанта Організатором/Виконавцем визнано порушником цих Правил;
9.2.2. якщо Номінант належить до категорії осіб, вказаних в п. 4.3. цих Правил;
9.2.3. якщо Організатор/Виконавець не зможе зв’язатися з Номінантом за контактним
номером телефону та адресою електронної пошти (email), вказаними при подачі Заявок на участь в
Конкурсі, у будь-який момент проведення Конкурсу;
9.2.4. у разі неможливості ідентифікувати Номінанта відповідно до наданих документів;
9.2.5. у разі неналежного виконання Номінантом умов цих Правил.
9.3. 11 липня 2018 року до 24 год. 00 хв. результати визначення Переможців Конкурсу
розміщуються на Сайті.
9.4. Протягом 3 (трьох) діб з моменту оголошення Переможців на Сайті Виконавець
повідомляє про це Переможців за їх контактними номерами телефонів, вказаними при подачі
Заявок на участь в Конкурсі.
9.5. Переможець зобов’язаний, не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту отримання
повідомлення про визнання його Переможцем, підтвердити Виконавцю свою участь у проведенні
урочистих заходів з нагородження Переможців Конкурсу та надати згоду на підписання наступних
документів:
- згода на обробку персональних даних та на безоплатне використання своїх імені, прізвища,
а також зображення у рекламних та маркетингових матеріалах;
- акта приймання-передачі цінного подарунку, що засвідчує факт отримання доходу
фізичною особою - Переможцем Конкурсу від юридичної особи - Виконавця Конкурсу з
відповідним оподаткуванням згідно чинного податкового законодавства України;
Переможець також зобов’язаний надати Виконавцю:
- копії облікової картки платника податків і паспорту громадянина України;
- для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган – копії паспорту громадянина України з проставленим у
відповідному полі словом "відмова".

9.6. У разі відмови Переможця від участі у проведенні урочистих заходів з нагородження
Переможців Конкурсу та/або відмови в підписанні зазначених вище документів, а також в інших
передбачених цими Правилами випадках, такий Переможець втрачає статус Переможця і
Переможцем автоматично визнається Номінант, який згідно голосування Користувачів або
оцінювання членами журі є наступним в порядку черговості.
10. Порядок проведення урочистих заходів з нагородження Переможців Конкурсу
10.1. Виконавець Конкурсу організовує урочисті заходи з нагородження Переможців
Конкурсу протягом 26-28 липня 2018 року у загородному Комплексі поблизу м. Київ.
Повна адреса буде повідомлена Переможцям додатково.
10.2. В рамках урочистих заходів будуть проведені: церемонія нагородження Переможців
Конкурсу дипломами та цінними подарунками, серія пізнавальних майстер-класів включно з
фотозйомкою події.
10.3. Організатор залишає за собою право перенести дату проведення урочистих заходів, про
що Переможців буде повідомлено окремо.
11. Обмеження
11.1. Організатор/Виконавець та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки
та/або листування з приводу визнання будь-яких осіб Номінантами та/або Переможцями.
Організатор/Виконавець та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав
сторін у будь-яких суперечках.
11.2. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу служб зв’язку, в тому
числі проводного та/або мобільного зв’язку, пошти, електронної пошти, соціальних мереж
Facebook, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників
будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між
Заявниками/Номінантами/Переможцями та Організатором/Виконавцем, внаслідок яких телефонні
дзвінки/поштові відправлення/повідомлення електронної пошти не надійшли, надійшли із
запізненням, були загублені або пошкоджені.
12. Інші умови Конкурсу
12.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення
Конкурсу, офіційним визнається тлумачення Організатора Конкурсу, яке є остаточним і
обов’язковим для всіх Заявників/Номінантів/Переможців та не підлягає оскарженню. Рішення
Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Конкурсу, вважаються остаточними,
такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Заявників, Номінантів та
Переможців.
12.2. Організатор/Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які
засвідчують вік та особу Заявника/Номінанта/Переможця.
12.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
12.3.1. неознайомлення Заявника/Номінанта/Переможця з цими Правилами Конкурсу;
12.3.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання
Заявниками/Номінантами/Переможцями Правил;
12.3.3. неможливість Переможця взяти участь в урочистих заходах з нагородження
Переможців Конкурсу, про які Переможця було повідомлено в порядку, передбаченому цими
Правилами;
12.4. Беручи участь в Конкурсі, Заявники/Номінанти/Переможці, зокрема, підтверджують
свою безумовну згоду з наступним:
12.4.1. Інформація про прізвище та ім'я Номінанта, зміст поданої Заявки на участь в Конкурсі
будуть опубліковані на сторінках Сайту без сплати будь-якої винагороди.

12.4.2. Здійснення Виконавцем/Організатором (їх уповноваженими представниками) та/або
третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання,
розповсюдження
в
цілях
проведення
Конкурсу
отриманих
від
відповідного
Заявника/Номінанта/Переможця всіх персональних даних, з дотриманням необхідних заходів
захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне
використання наданої ними інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою,
методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам),
зокрема, на безоплатне використання прізвища та імені Номінанта/Переможця Конкурсу, поданої
Заявки на участь в Конкурсі, зображення (фотографії) Номінанта/Переможця Конкурсу, інтерв’ю з
ним та/або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не
обмежуючись, право публікації (в т.ч. його прізвища, імені і зображення в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю з засобами масової
інформації без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем та/або
будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні
дані Заявника/Номінанта/Переможця Конкурсу оброблятимуться з метою використання
Організатором Конкурсу, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в
Конкурсі, Заявник/Номінант/Переможець засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись
цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду
Заявника/Номінанта/Переможця Конкурсу на їх передачу у відповідному обсязі та подальше
використання Організатором згідно з цими Правилами.
12.5. Організатор/Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові
переговори/листування або інші контакти з Заявниками/Номінантами/Переможцями, окрім
випадків, передбачених цими Правилами.
12.6.
Вартість
користування
мережею
Інтернет,
що
здійснюється
Заявником/Користувачем/Номінантом/Переможцем, оплачується такими особами самостійно за
власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом надавача даної
послуги. Всі Заявники/Номінанти/Переможці самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені
ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з
користуванням мережею Інтернет).
12.7. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку
реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в Конкурсі будь-якій особі, яка підроблює або
отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Конкурсу або ж діє, порушуючи ці
Правила, деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або
заподіювати шкоду будь-якій іншій особі.
12.8. Якщо з будь-якої причини будь-який етап даного Конкурсу не може проводитися так,
як це заплановано, включаючи причини, викликані комп'ютерними вірусами, неполадками в
мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією,
технічними
неполадками
або
будь-якою
іншою
причиною,
неконтрольованою
Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність,
цілісність або належне проведення Конкурсу, Організатор/Виконавець Конкурсу можуть на свій
власний розсуд анулювати, припинити, або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж
визнати недійсними будь-які реєстрації.
12.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даного
Конкурсу.
12.10. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового
виконання цих Правил.
12.11. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Конкурсі.
12.12. Своєю участю в Конкурсі всі Заявники/Номінанти повністю погоджуються з цими
Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

12.13. Організатор Конкурсу залишає за собою право змінювати склад журі протягом усього
строку проведення Конкурсу у зв’язку з неможливістю тієї чи іншої особи бути членом журі.
12.14. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань,
зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як
стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади, терористичні акти,
зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Виконавця обставини.
12.15. Усі результати Конкурсу є остаточними й оскарженню не підлягають.
12.16. Організатор залишає за собою право зняти будь-якого Номінанта з участі в Конкурсі у
випадку, якщо виникне підозра у тому, що Заявник чи інші користувачі використовують методи
голосування за Номінанта, які прямо або опосередковано протирічать цим Правилам, зокрема:
12.16.1. використання сумнівних аккаунтів (так званих «ботів» — неосновних аккаунтів
користувача соціальної мережі) для голосування за Номінанта;
12.16.2. при виявленні різкого стрибка кількості голосів (якої не спостерігалося при
голосуванні раніше) за того чи іншого Номінанта протягом 2 (двох) діб.
13. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу
13.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення тексту
цих Правил та іншої інформації на Сайті в мережі Інтернет.
13.2. Про внесення змін до Правил та умов Конкурсу Організатор/Виконавець Конкурсу
інформує в порядку, передбаченому п.13.1 цих Правил.

________________

