ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт лялькових майстрів
«Barbie: Мрійники та Винахідники»:
Всеукраїнська мережа дитячих магазинів “Антошка” (ППТФ «Антошка»), ТОВ «ТойДіКо
Україна» (офіційний ексклюзивний дистриб’ютор компанії Mattel, Inc в Україні) та творчий
проект “КуклЬтура” (далі -Організатори) проводить творчий конкурс серед лялькових
майстрів (далі - Учасники) "«Barbie: Мрійники та Винахідники»:" (далі - Конкурс).
Визначення переможців проходить на сайті antoshka-barbie-ken.com.ua (далі – сайт
проекту).
Мета та завдання Конкурсу:
-

-

-

За кожним відкриттям та здобуттям стоїть людина. З її складним характером,
життєвим шляхом та історією пошуків. За кожним чоловіком стоїть його натхнення,
його муза, його мрія.
Історія нашої країни багата як великими чоловіками та відкриттями, так і складними
шляхами, якими йшли сини України до своїх мрій. Почнемо знайомство з ними з
дитинства, з улюблених ляльок, разом з «Антошка». Найкращі лялькові майстри
України створюють образи чоловіків, які вміють мріяти та втілювати свої мрії.
У центрі уваги майстрів – зовнішній образ героїв, елементи головної справи їх життя.
Можна прослідкувати, як змінювались образи, мети героїв, як змінювався одяг та
оточення.

1. Загальні положення
1.1. У Конкурсі можуть брати участь майстри, які мають бажання та здатність представити
на Конкурс власні творчі роботи запропонованої тематики.
1.2. Перелік ляльок та юридичні погодження з героями проекту бере на себе ППТФ
«Антошка».
1.3. Ляльок для обробки надає ППТФ «Антошка».
1.4. Готові роботи учасників є власністю Організаторів відповідно до укладених між ними
угод.
1.5. На етапі надходження творчих робіт оргкомітет вивчатиме їх на відповідність умовам
Конкурсу, визначеним цим Положенням, та оприлюднюватиме їх на сайті проекту.
1.6. По завершенню Конкурсу на сайті проекту пройде відкрите голосування, що обере
трьох переможців. Переможці нагороджуються грошовими призами від ППТФ «Антошка».
2. Організатори та партнери Конкурсу
2.1.Організаторами конкурсу є Всеукраїнська мережа дитячих магазинів “Антошка” (ППТФ
«Антошка»), ТОВ «ТойДіКо Україна» (офіційний ексклюзивний дистриб’ютор компанії Mattel,
Inc в Україні) та творчий проект “КуклЬтура”.

2.2. Для реалізації мети Конкурсу Організатори залишають за собою право на підставі
чинного законодавства укладати угоди з юридичними особами та іншими суб'єктами
(фізичними особами тощо).
3. Права та обов'язки Сторін
3.1. Права та обов'язки Організаторів
3.1.1. Організатори зобов'язуються виставляти на сайті проекту Конкурсні роботи, що
надійшли на визначену адресу за умови їх відповідності умовам Конкурсу.
3.1.2. Організатори залишають за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
визначеній темі та умовам Конкурсу, правилам оформлення або надіслані пізніше
визначеного терміну.
3.1.3. Організатори залишають за собою право перевіряти роботи учасників на ознаки
плагіату та у випадку виявлення таких робіт - усувати їх від участі в Конкурсі.
3.1.4. Організатори забезпечують нагородження переможців Конкурсу.
3.2. Права та обов'язки Учасників:
3.2.1. Учасники Конкурсу мають право отримати обґрунтовану відповідь від Організаторів
щодо відбору надісланого матеріалу для оприлюднення на сайті проекту та подальшої участі
в Конкурсі, або щодо відмови від подальшого розгляду творчої роботи.
3.2.2. Учасники Конкурсу та особи, що відповідають за них, самостійно організують своє
отримання призів за погодженням с ППТФ «Антошка».
4. Умови Конкурсу
4.1. Учасники повинні дотримуватися умов Конкурсу, які регулюються цим Положенням, а
також чинним законодавством України.
4.2. До участі в Конкурсі допускаються творчі роботи, що відповідають оголошеній тематиці
та вимогам до змісту робіт.
4.3. Для участі в Конкурсі необхідно до «7» жовтня 2021 року (включно) надіслати творчу
роботу та відправити анкету та творчу роботу на адресу eoleene@gmail.com та
iryna.zelena@antoshka.ua, цим самим надаючи дозвіл на публічне використання даних та
Конкурсних робіт для оприлюднення на сторінці проекту, а також в інших інтересах, якщо
вони не суперечать чинному законодавству України.
4.4. Кожен учасник не обмежений у кількості конкурсних робіт. Пр и цьому теми творчих
робіт мають відповідати темі Конкурсу.
4.5. До розгляду не будуть прийняті роботи, які містять образи й нецензурну лексику,
пропагують насильство, жорстокість, розпалюють расову, національну та релігійну
ворожнечу.
4.6. Роботи, які містять ознаки порушення авторських прав, будуть усунуті від участі в
Конкурсі. Організатори залишають за собою право перевіряти роботи учасників на ознаки
плагіату, в тому числі, спеціальними програмними засобами.
4.7. З метою підтвердження авторства творчої роботи передбачається можливість
проведення співбесіди з автором надісланої роботи.
4.8. Умови Конкурсу виставляються на сайті Організаторів за адресою https://antoshka-

barbie-ken.com.ua
5. Терміни проведення Конкурсу
5.1. Конкурс проводитиметься у два етапи, які передбачають:
I етап (прийом робіт):
- початок Конкурсу — «14» жовтня 2021р. (з офіційним оголошенням на веб-ресурсах
«Антошка», сторінках в соціальних мережах, а також на сторінках партнерів);
- прийом та публікація на сайті Конкурсу творчих робіт - до «13» жовтня
II етап (оцінювання робіт та визначення переможців):
- відкрите голосування відвідувачів сайту за творчі роботи учасників Конкурсу, визначення
переможців – 14 жовтня – 11 листопада 2021р.;
- нагородження переможців Конкурсу - після 11 листопада 2021р (вказуватиметься
додатково).
5.2. Організатор Конкурсу має право вносити зміни до умов Конкурсу, а також до термінів
його проведення, про що також інформуватиме публічно на сторінці Конкурсу

https://antoshka-barbie-ken.com.ua

6. Критерії оцінки Конкурсних робіт
6.1. Зараховуватимуться роботи, надіслані в установлений термін та відповідно до
тематики Конкурсу
6.2. Творчі роботи оцінюватимуть відвідувачі сайту конкурсу. Для оцінки робіт кожен з
відвідувачів повинен пройти верифікацію: залишити власний номер телефону та обрати
чат-бот в Telegram або Viber для отримання коду верифікації.
6.3. Пріоритетом при визначенні переможців є гострота творчого задуму та реалізації ідеї,
авторський підхід і оригінальність в оформленні роботи.
6.4. Кожен відвідувач може віддати свій голос лише трьом роботам.
6.5 Відвідувач обирає першу роботу, вказує свій номер телефону та отримує код
підтвердження у смс-повідомленні. До участі в голосуванні допускаються тільки відвідувачі
сайту, які мають номери телефонів, які обслуговуються телефонними операторами України.
6.6 Після цього відвідувач може обрати ще дві роботи для голосування, загалом - до трьох
робіт.
6.7 Після 11 листопада 2021р з сайту проекту збираються дані про набрані голоси і
оприлюднюються в соцмережах Організаторів проекту.
7. Нагородження переможців
7.1. Майстри трьох ляльок, які наберуть більшість голосів, отримують три грошових призи:
7000 грн за перше місце, 5000 грн за друге и 3000 грн за третє.
7.2. Інформація про призи розміщуватиметься на сторінці Конкурсу та оприлюднюється у
соцмережах.
7.3. Переможці зобов’язуються надати Організаторам свої ІПН для того, щоб Організатор
сплатив за них податки за отримані призи. Якщо дані надані не будуть протягом 1 тижня
з моменту оголошення переможців, переможці позбавляються права на отримання призів.
8.
Відповідальність Організатора
8.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості призів,
вказаних у цьому Положенні.
Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, карантинні
обмеження, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Конкурсу, інші
непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
8.2. Учасники, беручи участь в Акції, підтверджують свою обізнаність щодо законодавства
та нормативних документів, які пов’язані із отриманням та/або подальшим використанням
призів, в тому числі податкового.
8.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманих
призів Учасниками після їх одержання Учасниками, та за неможливість Учасниками
скористатись отриманими призами з будь-яких причин.
8.4. Організатор має право відмовити у видачі призу Учаснику, що отримав таке право,
якщо такий Учасник не виконав інших умов цього Положення. При цьому такий Учасник
не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Організатор не
прийматиме до розгляду та/або не нестиме відповідальності за будь-які претензії, що
пов'язані з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. призів після їх надання Учасникам.
8.5. Організатор залишає за собою право продовжувати/скорочувати строки проведення
Конкурсу та/або змінювати ці правила на власний розсуд. Учасник, приймаючи участь в
Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даним Положенням і свою повну та
безумовну згоду з ним. Учасник, що здобув право на отримання призу зобов’ язаний
отримати його особисто. Передача права на отримання призу третім особам або отримання
призу третіми особами не дозволяється та розцінюється Організатором як відмова від
отримання призу. У випадку, якщо Учасник, який отримав право на приз, з будь-яких
причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати його, він не має права
на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
Усі Учасники погоджуються дотримуватись цього Положення.
8.6. Організатор не несе відповідальності за:
- достовірність наданої Учасниками інформації щодо їх персональних даних;
- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх обов’язків, передбачених
цим Положенням.

Організатор не несе відповідальність за виконання Учасниками зобов'язань
опублікованих в цих правилах.
У випадку, якщо Переможець конкурсу за певними причинами, не залежними від
Організатора, не має можливості одержати приз або відмовляється від нього, він не має
права на одержання будь-якої компенсації.
Організатор залишає за собою право проводити інтерв’ю з Переможцями та їх
законними представниками, робити фото- та відеозйомку, в тому числі – у процесі вручення
призів, та публікувати отримані матеріали на своєму сайті, на будь-яких інших публічних
ресурсах та в ЗМІ.
Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України,
визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням
особливостей, встановлених цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник
підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та несе персональну
відповідальність за достовірність наданої інформації.

9. Обробка персональних даних
Кожен Учасник Конкурсу, його законний представник, а також особи що беруть участь
у голосуванні, заповненням ними анкети надають Організатору (ППТФ «Антошка»)
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", свідчать, що діють
особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник, його законний представник а також особи
що беруть участь у голосуванні свідчать і підтверджує, що ознайомлені з правами, які
стосуються їх персональних даних, а також з тим, що їх добровільно надані персональні дані
є згодою на їх обробку Організатором на свій розсуд будь-якими способами з
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.
Учасник, його законний представник, а також особи що беруть участь у голосуванні,
беручи участь в Конкурсі, підтверджують свою згоду про включення його персональних
даних до баз персональних даних Організатора.
10. Інші положення
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або
питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення
Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. Результати Акції є остаточними і не
підлягають перегляду.

