
Правила участі у Конкурсі на кращу ескізну пропозицію «Пам’ятник морозиву»

 
1. Загальні положення.

1.1.  Метою  Конкурсу  є  виявлення  кращої  естетично-художньої  концепції  ескізу 
пам'ятника «Пам’ятник морозиву».
 

2. Організатори Конкурсу.

2.1. Організатором Конкурсу є ПАТ «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь».

2.2. За замовленням Організатора Конкурс проводить ТОВ «Рекламне Джерело» (надалі – 
«Виконавець Акції») - ЄДРПОУ 33385338, м. Житомир, 10002, вул. Гагаріна, 47.

3. Учасники Конкурсу.

 3.1.  Учасниками  Конкурсу можуть бути будь-які особи, які є громадянами України та 
постійно проживають на території України, надалі по тексту – «Учасники Конкурсу». Не 
визнаються  Учасниками  Конкурсу  і  не  мають  права  брати  в  ній  участь  працівники 
Організатора/Виконавців  Конкурсу  і  будь-яких  інших  компаній,  які  беруть  участь  в 
підготовці  та  проведенні  Конкурсу  та  їх  близькі  родичі  (чоловік/дружина,  діти, 
брати/сестри,  батьки).  Участь  у  Конкурсі неповнолітніх,  обмежено  дієздатних  і 
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

4. Умови та вимоги Конкурсу.

4.1. Учасник Конкурсу може подати лише один проект (макет).

4.2. Проекти мають бути розроблені в Україні.

4.3. Проект складається з:

-  ескізного  проекту  пам'ятника,  пояснювального листа з  визначенням  концепції 
пам'ятника, листа-заявки.

4.4.  Проекти  (макети) надсилаються  поштою:  ПАТ  “Житомирський  маслозавод”,  вул. 
Івана  Гонти,  4,  Житомир,  10002,  Україна  (відділ  маркетингу),  або  на  спеціальну 
електронну адресу Конкурсу:  monument@rud.ua, або через  реєстраційну форму сайту 
monument.rud.ua.

4.5. При подачі проекту через реєстраційну форму сайту monument.rud.ua  всі її поля є 
обов’язковими до заповнення.

4.6. Проекти (макети) виставляються на  офіційному сайті   Конкурсу  monument.rud.ua в 
порядку надходження їх на абонентську скриньку/ ел.пошту.

4.7. Учасник Конкурсу подає інформацію про себе згідно форми листа-заявки (додається 
до проекту). 



Якщо  Учасник  додає  роботу  через  реєстраційну  форму  сайту  monument.rud.ua,  всю 
інформація по формі листа-заявки (Додаток 1) має заповнюватись в полі “Коротко про 
роботу”.

4.8. Роботи, представлені на Конкурсі, не редагуються та не рецензуються. Роботи, що не 
відповідають умовам Конкурсу, не розглядаються.

4.9.  Організатор/Виконавці  Конкурсу  не  несуть  відповідальності  за  несвоєчасне 
надходження  або  ненадходження  проектів,  що  трапилось  не  з  вини 
Організатора/Виконавців.

 
5. Термін проведення конкурсу.

5.1. Конкурс проводиться з 10 березня 2011 року до 24 травня 2011 року включно (надалі 
– «Строк проведення Конкурсу» або «Тривалість Конкурсу») в два етапи: 

1-ий етап: 10 березня 2011 року - 15 квітня 2011 року включно: оголошення Конкурсу та 
вимог Конкурсу в місцевих засобах інформації. Прийом проектів (макетів) учасників.
  
2-ий етап:  15 квітня 2011 року -  24 травня 2011 року включно: робота журі, оголошення 
переможців Конкурсу 24.05.2011 р. в місцевих засобах інформації.

 6. Визначення переможців

6.1.  Визначення  двадцяти  найкращих  робіт  відбувається  шляхом  електронного 
голосування на сайті проекту (monument.rud.ua)

6.2.  Двадцять  робіт,  які  набрали  найбільшу  кількість  голосів  подаються  на  розгляд 
експертного журі, яке визначає фіналістів. 

6.3. Підготовка та представлення робіт фіналістів здійснюються у відповідності до вимог 
Містобудівної ради м. Житомира.

7. Подарунковий фонд.

7.1. Фонд Подарунків Конкурсу складає:  
7.1.1. Головний подарунок – грошова винагорода в сумі 10 000 гривень. 
7.1.2. Подарунок у номінації «Найкраще художнє втілення» нетбук.
7.1.3. Подарунок у номінації «Приз глядацьких симпатій» мобільний телефон.

7.2.  Отримання  винагороди  за  перемогу  в  номінації  здійснюється  лише  за  умови 
пред’явлення  копії  посвідчення  особи  –  паспорту  (1-2  стор,  реєстрація),  копії 
ідентифікаційного номеру. 

7.3.  Отримання  винагороди  за  перемогу  в  номінації  учасниками,  які  на  час  його 
проведення не досягли 18 років, здійснюється за особистої присутності батьків/опікунів 
та  надання  копії  посвідчення  особи  –  паспорту  (1-2  стор,  реєстрація),  копії 
ідентифікаційного номеру одного з батьків/опікуна.

7.4. Кількість подарунків обмежена і складає зазначену вище кількість.



7.5. Організатор Конкурсу залишає за собою право включити в Конкурс інші Подарунки, 
не передбачені даними Правилами. 

7.6. Заміна Подарунків у номінаціях «Найкраще художнє втілення» та «Приз глядацьких 
симпатій»,  в  т.ч.  грошовим  еквівалентом  не  допускається.  Подарунки  обміну  та 
поверненню не підлягають. 

7.7. Під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 (одну) гривню.

7.8.  Результати  процедур  Визначення  Переможців  Конкурсу,  кожний  з  яких  здобуває 
право на отримання Головного або інших Подарунків, затверджуються спільною комісією 
Організатора  та  Виконавця  Конкурсу,  Містобудівної  ради  м.  Житомир за  участю 
незалежного нотаріуса та оголошуються на Інтернет-сайті  monument.rud.ua   протягом 10 
(десяти) днів від дати проведення відповідної Процедури Визначення Переможців. 

7.9.  Результати  процедур  Визначення  Переможців  Конкурсу,  що  отримають  право  на 
отримання Головного або інших Подарунків відповідно є остаточними й оскарженню не 
підлягають.  Організатор/Виконавець  Конкурсу  гарантують  об'єктивність  проведення 
процедур визначення Переможців Конкурсу. 

7.10.  Організатор/Виконавці  Конкурсу не несуть  відповідальності  стосовно подальшого 
використання наданих Подарунків Переможцями Конкурсу після їх одержання, жодних 
гарантійних  зобов'язань  щодо  якості  товарів/послуг,  що  надані  третіми  особами,  за 
неможливість Переможцями Конкурсу скористуватись наданим Подарунком з будь-яких 
причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків. Відповідальність за 
якість наданих Подарунків несе їх виробник. 

7.11. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких 
осіб Учасниками/Переможцями  Конкурсу і прав на отримання Подарунків.  Організатор 
Конкурсу не  бере  на  себе  відповідальності  за  визначення  прав  сторін  у  будь-яких 
суперечках. 

7.12. Податки з виграшу сплачує організатор.

8. Прикінцеві положення.

8.1.  Переможець  Конкурсу  нагороджуються  дипломом  від  ПАО  «Житомирский 
маслозавод» та грошовою винагородою, в сумі 10 000 гривень.

8.2. Оголошення про переможця конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах
інформації.

 9. Обмеження. 

9.1.  Організатор/Виконавці  Конкурсу не  несуть  відповідальності  за  достовірність 
інформації, наданої Учасниками Конкурсу щодо контактів з ними. 

9.2. Відповідальність Організатора/Виконавців Конкурсу не виходить за межі вартості та 
кількості Подарунків, вказаних у даних Правилах. 



9.3. Організатор/Виконавців  Конкурсу не несуть відповідальності у разі настання форс-
мажорних  обставин,  таких  як  стихійні  лиха,  пожежа,  повінь,  військові  дії  будь-якого 
характеру,  блокади,  суттєві  зміни  у  законодавстві,  що  діє  на  території  проведення 
Конкурсу,  інші  непідвладні  контролю  з  боку  Організатора/Виконавців  Конкурсу 
обставини. 

9.4. Організатор/Виконавців Конкурсу не несуть відповідальності у разі порушення будь-
яким з учасників конкурсу авторських прав третіх осіб.

9.5. Організатор/Виконавці Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість надання 
можливості  отримати  Подарунку  Переможцем  Конкурсу з  будь-яких  причин,  що  не 
залежать від Організатора/Виконавців Конкурсу, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, 
ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцями Конкурсу 
були  вказані  невірно  та/або  нерозбірливо,  або  змінено  тощо,  так  само  як  і  у  випадку 
неотримання від осіб,  визнаних  Переможцями  Конкурсу,  копій  документів,  вказаних  в 
п.7.2. даних Правил. При цьому такі Переможці  Конкурсу не мають права на одержання 
від Організатора/Виконавців Конкурсу будь-якої компенсації. 
9.6.  Організатор/Виконавці  Конкурсу не  несуть  відповідальності  за  несвоєчасне 
надходження  або  ненадходження  проектів,  що  трапилось  не  з  вини 
Організатора/Виконавців.  Інформування  щодо  даних  Правил  та  умов  проведення 
Конкурсу здійснюється  за  допомогою  публікації  цих  Правил  на  інтернет-сайті 
(monument.rud.ua) 

9.7. Зміна та доповнення правил та умов Конкурсу можлива у випадку їх затвердження 
Організатором Конкурсу та  розміщенні на інтернет-сайті (monument.rud.ua). Такі зміни 
та  доповнення  набувають  чинності  з  моменту  опублікування,  якщо  інше  не  буде 
спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 

9.8.  Беручи  участь  у  Конкурсу,  кожен  Учасник/Переможець  Конкурсу  тим  самим 
підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцями 
Конкурсу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать 
чинному  законодавству  України  (у  т.ч.  шляхом  передачі  третім  особам),  зокрема,  на 
безоплатне  використання  макету  пам’ятнику,  ескізів,  інших  робочих  матеріалів,  імені 
автора,  прізвища,  фотографії,  інтерв'ю  або  інших  матеріалів  про  нього  з  рекламною 
метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, 
будь-яких  друкованих,  аудіо-  та  відеоматеріалах,  інтерв'ю  зі  ЗМІ,  без  обмеження  по 
території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується 
(не оплачується) Організатором/Виконавцями Конкурсу та/або третіми особами. Надання 
такої  згоди  також  розглядається  у  розумінні  ст.ст.  296,  307,  308  Цивільного  Кодексу 
України. 

9.9. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
і/або  питань,  не  врегульованих  цими  Правилами,  остаточне  рішення  приймається 
Організатором Конкурсу відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому 
рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.10.  Інформація  та  вкладення  (ескізи/макети), надіслані  Учасниками  Конкурсу, 
переходять у власність Організатора  Конкурсу і не повертаються Учасникам  Конкурсу. 
Учасник Конкурсу, беручи участь у Конкурсі, тим самим надає згоду на це. 

9.11.  Надісланням  проектних документів, зазначених у пункті 4.3 Учасником відповідно 
до цих Правил Учасник  Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами 



Конкурсу і повну згоду з ними. Порушення Учасником  Конкурсу цих Правил  Конкурсу 
або  відмова  Учасника  Конкурсу від  виконання  цих  Правил,  надання  недостовірної 
інформації у листі Учасника автоматично позбавляє його права на одержання Заохочення.

Президент компанії «Рудь»

Рудь П.В.

Додаток 1

Лист - заявка 

на участь в Конкурсі на кращу ескізну пропозицію пам'ятника «Пам’ятник морозиву».

Я, _________________________________________, є автором роботи, поданою мною

для участі у Конкурсі на кращу езкізну пропозицію пам'ятника «Пам’ятник морозиву».
Я є автором поданих проектів макетів і дозволяю організаційному комітету конкурсу на 
кращу  езкізну  пропозицію  пам'ятника  «Пам’ятник  морозиву»  використовувати  їх  в 
підготовці та виданні інформаційних матеріалів, публікацій, соціальної реклами, тощо, з 
обов'язковими посиланнями на автора.

Погоджуюсь з усіма умовами Конкурсу.

 
Прізвище, ім'я по батькові
 

Дата народження
 

Адреса проживання
 

Телефон/факс
 

Адреса електронної пошти
 

Місце роботи
 

«___»___________ 20___ р. _______________________

(підпис)


