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ПОЛОЖЕННЯ 
про всеукраїнський пісенний конкурс «Україна – це світло» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Всеукраїнський пісенний конкурс «Україна – це світло» (далі – Конкурс) 
проводиться з метою: 

– виявлення та підтримка вокально обдарованих дітей та молоді України; 
– розвиток та популяризація вокального дитячого мистецтва України; 
– збереження і примноження української пісенної  спадщини; 
– сприяння створенню молоддю з різних регіонів України спільного українського 
культурного простору, встановлення творчих контактів між учасниками; 
– заохочення і впровадження змагальності серед педагогів вокалу, а також серед 
навчальних закладів Міністерства культури України та Міністерства освіти України. 
1.2. Засновником конкурсу є Благодійний фонд «Патріот миру», який реалізує таким 

чином завдання, визначені Статутом фонду. 
1.3. Головою журі Конкурсу є народна артистка України, член Національної спілки 

композиторів України   Горова Леся Володимирівна. 
1.4. Офіційним організатором проведення Конкурсу в 2020 році є Громадська організація 

«Сєвєродонецька молодіжна рада». 
Строки проведення:  з 01 вересня  по  10 листопада 2020 року. 

1.5. Конкурс проводиться за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту 
України в рамках Державної цільової програми «Молодь України» на 2016-2020 роки. 

1.6. Положення визначає порядок та умови проведення Конкурсу, вимоги до учасників, 
пісні, визначення та нагородження переможців. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Основним керівним органом Конкурсу є оргкомітет, склад якого затверджується 
засновником.  До складу організаційного комітету входять голова, заступник голови, 
секретар та члени, які є працівниками установ закладів культури, членами творчих об’єднань 
чи громадських організацій, викладачами та працівниками культури і освіти України. 

2.2. Очолює організаційний комітет голова, який розподіляє повноваження членів 
організаційного комітету, керує роботою з організації та проведення Конкурсу. 

2.3. Члени оргкомітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу, 
забезпечують порядок його проведення. Обов’язковим членом оргкомітету є голова журі 
Конкурсу. 

2.4. Секретар оргкомітету відповідає за оформлення та зберігання документації 
Конкурсу. 

2.5. Контакти Конкурсу: 
+380 (66) 872-26-75 +380 (67) 442-70-81 

Телефони: 
+380 (50) 555-78-30 +380 (67) 791-90-18 

Email: ualight.songcontest@gmail.com   

Facebook: https://www.facebook.com/UALight.songcontest/   

youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCTbGz6kTU2A8zlWXEH-Uvpw/ 

Поштова адреса: 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МОЛОДІЖНА РАДА",     
93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 78Б 

mailto:ualight.songcontest@gmail.com
https://www.facebook.com/UALight.songcontest/
https://www.youtube.com/channel/UCTbGz6kTU2A8zlWXEH-Uvpw/


3. УМОВИ УЧАСТІ 
 

3.1. Учасники 
3.1.1. До участі у Конкурсі допускаються Учасники (сольний виконавець / гурт), які є 

громадянами України або постійно проживають в Україні  та яким на дату початку Конкурсу 
(31 серпня 2020 року) повинно бути не менше 8 і не виповнилось 19 років.   

3.1.2. Учасником вважається одна творча одиниця, тобто один виконавець (соліст) або 
дует, або тріо, або ансамбль до 6 чоловік включно.  

3.1.3. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно заповнити анкету Учасника та подати 
заявку відповідно до Додатку 1 Положення. Не до кінця заповнені або неналежним чином 
оформлені заявки до розгляду не приймаються. 

3.1.4. Учасник подає на Конкурс відеозапис (або посилання на відеозапис, доступне для 
відтворення в інтернет)  власної оригінальної пісні або власної інтерпретації будь-якої пісні, 
що існує (далі – Конкурсна пісня),  відповідно до умов п.3.2. Положення. 

3.1.5. Учасник може подавати не більше двох заявок в різних номінаціях. 
3.1.6. Учасник погоджується з умовами, що для участі у Конкурсі Учасники сплачують 

благодійні внески на рахунок Засновника Конкурсу. 
3.1.7.  Кожному Учаснику, який пройшов у фінальний тур Конкурсу, гарантується 

видача призу та диплому Учасника, а переможцям Конкурсу – призу, медалі та диплому 
переможця  1-3 місць відповідно до номінацій. Учасники, які не пройшли до фінального 
туру, отримують диплом Учасника в електронному вигляді. 

3.1.8. Учасник відповідає вимогам Положення та гарантує, що: 
а) він не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або 

приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими 
суб’єктами  країни-агресора  чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим 
та/або на окупованій території України після 15.03.2014   та не планує відповідних виступів 
під час проведення Конкурсу; 

б) не буде використовувати аудіовізуальні твори, які пропагують чи у яких заперечується 
або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського, фашистського) 
тоталітарного режимів; 

в) не буде використовувати у відеозаписах, надісланих на Конкурс, символіку, яка є 
забороненою в Україні згідно чинного законодавства; 

г) він не належить до осіб, які:  
– підтримують дії держави-агресора та окупацію державою-агресором території України, 
– публічно декларують прихильність до антиукраїнської пропаганди з боку країни-

агресора і підконтрольних їй ЗМІ,  
– протидіють мобілізації в державні силові структури, що беруть участь в обороні 

державної незалежності і територіальної цілісності України,  
– публічно виявляють зневажливе ставлення до осіб, зазначених у статті 1 Закону 

України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 
столітті", учасників Революції Гідності і воїнів, які брали участь в АТО, чи в іншій спосіб 
протидіють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 
культури. 

 
3.2. Вимоги до пісень та їхнього виконання. 

3.2.1. До участі у Конкурсі приймаються відеозаписи Учасників з Конкурсними 
піснями, які відповідають таким вимогам: 

– тривалість пісні не повинна перевищувати 4 (чотирьох) хвилин; 
– слова пісні повинні бути українською мовою; 
– виконання пісні має бути без будь-якої електронної обробки вокалу і може бути у 

супроводі записаної інструментальної фонограми (мінус вокал), в супроводі 
музичного інструменту або «a capella»; 

– допускається бек-вокал, якщо він не перебиває основний голос і не дублює його; 



– слова (текст) та/чи виконання Конкурсної пісні Учасником не повинні шкодити 
репутації Конкурсу. Не допускаються грубі, нецензурні слова, вислови та 
висловлювання образливого характеру. 

3.2.2. Вимоги до відеозапису Конкурсної пісні: 
– відеозапис Конкурсної пісні Учасника  має бути здійсненим у приміщенні. Записи, 

зроблені на вулиці, прийматися не будуть; 
– зовнішній вигляд та одяг Учасника не повинні мати відвертий та/або зухвалий вигляд 

і мають відповідати віку Учасника; 
– на відеозаписі Учасник повинен дотримуватись такої послідовності : 

 на початку запису треба обов’язково сказати такі слова: «ЦЕ ВІДЕО 
ЗАПИСУЄТЬСЯ  СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ПІСЕННОГО КОНКУРСУ «УКРАЇНА – 
ЦЕ СВІТЛО»; 

 потім необхідно назвати своє ім’я та прізвище, населений пункт,  а також коротко 
про себе: в якому навчальному закладі (загальноосвітній чи спеціалізований 
мистецький) навчається, та коротко про себе (про свою родину, рідний край, 
оточення, скільки років займається музикою, вокалом, свої вподобання та ін.),   
тривалість цієї частини не повинен перевищувати 60 (шістдесяти) секунд; 

 назвати назву пісні, яка буде виконуватись, авторів слів та музики; 
 після цього виконати Конкурсну пісню.   

– Учасника має бути добре видно на відеозаписі, на задньому фоні бажано уникати 
великого скупчення речей, також не рекомендується знімати Учасника на фоні вікна; 

– на записі Учасник повинен співати «наживо» під мінусову фонограму, в супроводі 
музичного інструменту або «a capella»; 

– запис відео і звуку повинен бути якісним, має чітко прослуховуватися голос, не має 
плисти звук і не має бути хрипів; 

– відеозапис може бути відзнято будь-якими технічними пристроями (відеокамера, 
фотоапарат, смартфон, телефон), які забезпечують якість зображення у форматі FHD 
(1080р). Оскільки відеозаписи Учасників, які пройдуть у фінальний тур, будуть 
опубліковані на youtube-каналі Конкурсу, бажано, щоб співвідношення сторін відео 
було 16:9; 

– Учасник надсилає відеозапис на електронну пошту Конкурсу у вигляді файлу (або 
посилання на файл), при цьому розмір файлу не повинен перевищувати 700 Мб. 

 
3.3. Номінації. 

3.3.1.Конкурс проходить в трьох номінаціях, для трьох вікових категорій, окремо 
оцінюватимуться Учасники солісти і окремо дуети, тріо та ансамблі.  

3.3.2.Номінації Конкурсу: 
 Академічний вокал;  
 Естрадний вокал; 
 Народний вокал. 

3.3.3.Підгрупи за кількістю Учасників: 
 Солісти; 
 Дуети, тріо, ансамблі (до 6 чоловік). 

3.3.4.Вікові категорії: 
 Молодша: 8 – 11 років; 
 Середня: 12 – 14 років; 
 Старша : 15 – 18 років. 

3.3.5.Вікова категорія дуетів визначається віком старшого Учасника. 
3.3.6.Вікова категорія тріо та ансамблів визначається середнім віком Учасників, який 

рахується шляхом підсумовування кількості повних років кожного з Учасників і ділення 
результату на кількість Учасників з округленням до найближчого цілого. 
 



3.3.7.Загальна кількість категорій Учасників за всіма номінаціями – 18, відповідно до 
таблиці: 
Номінація Академічний вокал Естрадний вокал Народний вокал 
Кількість 
учасників 

солісти дуети, тріо, 
ансамблі 

солісти дуети, тріо, 
ансамблі 

солісти дуети, тріо, 
ансамблі 

Вікова 
категорія 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

8-
11 

12- 
14 

15-
18 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

4.1. Конкурс проходить у два тури за таким графіком: 
 

01/09/2020 – 30/09/2020  – прийом заяв від Учасників; 
04/10/2020 – публікація інформації про 150 переможців відбіркового туру, розміщення на 
youtube-каналі Конкурсу відеозаписів пісень переможців; 
05/10/2020 – 09/10/2020 – оцінювання конкурсної пісні членами журі; 
10/10/2020 – 11/10/2020 – зустріч Учасників з членами журі в режимі відеоконференіції; 
12/10/2020 – оголошення переможців фінального туру Конкурсу; 
12/10/2020 – 31/10/2020 – організація  приїзду та перебування 18 переможців Конкурсу в 
Києві для запису та зйомки пісень; 
14/10/2020 – 10/11/2020 – запис на студії звукозапису, зйомка та монтаж відеороликів, 
розміщення відеороликів переможців на youtube-каналі Конкурсу, підготовка до ефірної 
трансляції на телеканалі "Малятко-ТВ". 
 
4.2. Відбірковий тур. 

4.2.1. З моменту оголошення відбіркового туру всі охочі взяти в ньому участь 
заповнюють та подають заявку на електронну пошту Оргкомітету. 

4.2.2. Заявка на участь у Конкурсі складається з: 
а) анкети Учасника (Додаток 1 Положення), заповнена належним чином українською 
мовою; 
б) фото Учасника (портретне) у форматі jpg або png  хорошої якості; 
в) сканкопії свідоцтва про народження Учасника у форматі jpg або png; 
г) відеозапису Конкурсної пісні Учасника відповідно до вимог п. 3.2.2; 
ґ) сканкопії (фотокопії) платежу благодійного внеску відповідно до п. 6.2. 
4.2.3. Датою подачі заявки вважається дата відправлення електронного листа 

Учасником. 
4.2.4. Оргкомітет опрацьовує подані Учасниками заявки, передає їх на оцінювання Журі 

Конкурсу, яке приймає рішення про відбір 150 Учасників на фінальний тур конкурсу. 
4.2.5. 04/10/2020 Оргкомітет засобами зв’язку повідомляє переможців відбіркового туру 

про проходження у фінал, інформація розміщується на офіційних сторінках Конкурсу. 
Відеозаписи переможців відбіркового туру  публікуються на youtube-каналі Конкурсу.  
 

4.3. Фінальний тур. 
4.3.1. З моменту публікації відео Конкурсних пісень Учасників до 24:00 09/10/2020 

відбувається збір вподобань («лайків») під відео Учасників на youtube-каналі Конкурсу. 
4.3.2. З 05/10/2020 по 09/10/2020 члени журі виставляють свої оцінки Учасникам у 

відкритому форматі як коментар до відео конкурсної пісні на Facebook-сторінці  Конкурсу. 
4.3.3. На основі оцінок журі буде складено рейтинг Учасників за всіма 18-ма 

категоріями  і протягом 10 та 11 жовтня 2020 року відбудеться зустріч в режимі відео-
конференції між членами Журі та Учасниками, які претендують на перші, другі, треті місця.  

4.3.4. Оргкомітет забезпечує інформування Учасників про порядок і параметри 
підключення  та забезпечує технічну підтримку онлайн-режиму проведення фінального туру.   

4.3.5. 12/10/2020 рішенням журі визначаються переможці Конкурсу, інформація 
розміщується на офіційних сторінках Конкурсу.  



4.4. Нагородження переможців. 
4.4.1. Учасники відбіркового туру, які не пройшли у фінальний тур, отримають диплом 

Учасника в електронному вигляді, який буде надіслано електронною поштою на адресу 
Учасників. 

4.4.2. Всі Учасники фінального туру отримають як подарунок нотну пісенну збірку з 
компакт-диском.  

4.4.3. Учасники фінального туру, які не стали переможцями, отримають дипломи 
Учасників. 

4.4.4. Переможці 1-3 місць фінального туру отримають медалі та дипломи переможця у 
відповідній номінації. 

4.4.5. Відзнаки для Учасників, зазначені в п.4.4.2 – 4.4.4, будуть надіслані 
Оргкомітетом «Новою поштою» на вказану Учасниками адресу. 

4.4.6. Учасник, відео якого впродовж періоду, вказаного в п. 4.3.1, набрало найбільшу 
кількість вподобань, отримає спеціальний приз глядацьких симпатій від Оргкомітету. 

4.4.7. Переможці 1 місць отримають спеціальний приз Конкурсу:  запрошення в Київ на 
безкоштовний запис пісні на студії звукозапису, безкоштовну зйомку відеоролика на пісню 
та 30 трансляцій на телеканалі «Малятко-ТВ» змонтованого відеоролика на пісню. 

4.4.8. Організація  приїзду та перебування 18 переможців Конкурсу в Києві з 12/10/2020 
по 31/10/2020 для запису та зйомки пісень, а також умови запису, монтажу та виготовлення 
відеороликів пісень переможців  визначені в Додатку 2  Положення. 

 
5. ЖУРІ 

5.1. З метою оцінювання Учасників Конкурсу та визначення переможців Оргкомітет 
формує Журі конкурсу, до складу якого входять 5 експертів – відомих діячів культури, 
авторитетних фахівців у сфері музики. 

5.2. Склад Журі : 
 Горова Леся Володимирівна – голова Журі, народна артистка України, член 

Національної спілки композиторів України; 
 Ковальська Валентина Павлівна – народна артистка України; 
 Братущик Інеса Михайлівна – народна артистка України; 
 Антонюк Роман Володимирович – заслужений артист України; 
 Соловій Софія Орестівна – оперна співачка. 

5.3. Журі самостійно визначає переможців конкурсу та розподіляє нагороди. 
5.4. Журі оцінює виступ Учасників по 20-бальній системі. Критерії оцінювання :  

- чистота інтонації, чіткість дикції;  
- ознаки голосу (тембр, сила, діапазон); 
- артистизм, передача образу, манера та культура виконання;  
- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії Учасника; 
- естетика костюмів і реквізиту. 

5.5. Журі вибирає 18 переможців в усіх 18-ти номінаціях. У кожній номінації 
присуджується тільки одне перше, одне друге і одне третє місця. Таким чином загальна 
кількість переможців 1-3 місць становитиме 54 Учасника. 

5.6. Якщо в якійсь окремій номінації не буде Учасників, Журі має право присудити 
декілька перших, других чи третіх місць в іншій номінації, де будуть Учасники з вищими 
балами, але сумарно кількість переможців 1-3 місць в усіх номінаціях не має перевищити 54.  

5.7. Рішення Журі оформлюється протоколом, не підлягає перегляду та оскарженню. 
 

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

6.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів: 
- Міністерства молоді та спорту України в рамках Державної цільової програми «Молодь 

України» на 2016-2020 роки; 
- власних коштів Засновника та Організатора  Конкурсу. 
- інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. 



6.2. Для участі в Конкурсі Учасники сплачують внески на рахунок Засновника Конкурсу. 
6.2.1. Учасник або його представник повинен сплатити внесок не пізніше дати подачі 

заявки Учасником. 
6.2.2. Комісійний збір за банківський переказ внеску оплачується Учасником додатково 

до суми внеску. 
6.2.3. Заявка без копії банківського переказу внеску Оргкомітетом не розглядається. 
6.2.4. Сума внесків та банківські реквізити для сплати внеску Учасниками (валюта 

платежу UAH): 
Учасник Сума внеску 

Соліст 200 грн 
Дует, тріо, ансамбль по 150 грн за кожну особу 
 
р/р (IBAN) UA123206490000026081052608074 
МФО банку 320649 
Банк ФIЛIЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 
ЄДРПОУ отримувача 26549387 
Отримувач БФ «Патріот миру» 
Призначення платежу Благодійний внесок на проведення конкурсу 

«Україна – це світло» 
 

6.3. Фінансова діяльність по організації і проведенню Конкурсу здійснюється згідно з 
чинним законодавством України. 

 
 

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА 
7.1. Символіка, назва, положення Конкурсу є власністю Засновника та можуть бути 

використані іншими сторонами з комерційною та рекламною метою тільки з дозволу 
засновника.  

7.2. Авторські права Учасників Конкурсу, партнерів та інших правовласників, які беруть 
участь у конкурсних заходах, забезпечуються згідно діючого законодавства. 

7.3. Засновник і Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за порушення 
авторського права Учасниками Конкурсу. 

7.4. Засновник Конкурсу, керуючись діючим законодавством України з охорони 
авторських прав та інтелектуальної власності, всю друковану продукцію, аудіо-, 
відеоматеріали, які виготовлені в рамках конкурсу, оголошує власністю Засновника. 
Засновник має право на використання та розповсюдження аудіо-, відео-, друкованої та іншої 
інформаційної продукції, зробленої під час проведення усіх конкурсних програм та заходів. 
На Конкурсі забороняється будь-яка рекламна та інформаційна діяльність без дозволу 
Оргкомітету. 

7.5. Засновник має ексклюзивне право на укладання договорів реклами з третіми 
особами. 

 
8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

8.1. Беручи участь в Конкурсі, Учасник і його законні представники надають 
Засновнику/Оргкомітету Конкурсу право безстроково відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» (далі по тексту “Законодавство”): отримувати, збирати, 
обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, відновлювати, 
використовувати, поширювати і передавати інформацію, яка, відповідно до вимог 
Законодавства, становить персональні дані. Фактом участі в Конкурсі і виконанням своїх дій 
відповідно до Положення, Учасник підтверджує вірність наданої інформації. 

8.2. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасника та 
його/її законних представників, в тому числі партнерам і третім особам здійснюється з 



метою адміністрування Конкурсу в межах, необхідних для забезпечення проведення 
Конкурсу, маркетингової, інформаційної, рекламної та/або будь-якої іншої мети, що не 
суперечить законодавству України.  

8.3. Учасник і його законні представники стверджують, що кожен з них як суб’єкт 
персональних даних повідомлений про власника персональних даних, склад та зміст 
зібраних персональних даних, його права, визначених Законом України «Про захист 
персональних даних», мету збору його персональних даних та осіб, яким передаються його 
персональні дані.  

8.4. Засновник та Організатор Конкурсу гарантують, що здатні забезпечити дотримання 
вимог, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», і володіють 
достатніми для цього засобами.  

8.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Засновником самостійно або 
може бути передана іншим розпорядникам, третім особам на підставі договору з умовою 
збереження конфіденційності.  

8.6. Засновник не несе відповідальності за захист персональних даних, розміщених 
Учасником в заявці на участь в Конкурсі, від неправомірного або випадкового доступу до 
них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а 
також інших неправомірних дій. Так само як Засновник, Оргкомітет не несе ніякої 
відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення 
таких персональних даних.  

8.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник і його законні представники 
підтверджує(-ють) свою згоду на безкоштовне використання Засновником наданої 
Учасником і його законними представниками інформації з маркетинговою та/або будь-якою 
іншою метою способом, що не впливає на чинне законодавство України (в т.ч . шляхом 
передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне використання його/їх імені, прізвища, 
фотографії, адреси електронної пошти, інтерв’ю або інших матеріалів про нього/їх з 
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч . право публікації (в т.ч. його/їх імені та фотографій) 
в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю для 
ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т. п. без 
будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання 
жодним чином не відшкодовуватиметься Засновником. Надання такої згоди також 
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.  
 

9. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ 
9.1. Засновник/Організатор не відшкодовують Учаснику і його законним представникам 

будь-які витрати, пов’язані з участю в Конкурсі. 
9.2. Засновник/Організатор не повертають Учаснику і його законним представникам 

вислані матеріали, копії документів і не відшкодовують кошти, внесені в якості внеску.  
9.3. Факт участі в Конкурсі означає, що сам Учасник і його законні представники 

підтверджують ознайомлення з даним Положенням і свою повну та безумовну згоду з ним. 
Порушення Учасником або його законними представниками цього Положення або відмова 
Учасника/(його законних представників) від належного виконання цього Положення (в т.ч. 
механізму, порядку та строків проведення Конкурсу і/або отримання нагород і т.д.) 
вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі і отримання призів. При цьому такий 
Учасник не має права на отримання від Засновника і Організатора будь-якої компенсації.  

9.4. Засновник і Організатор залишають за собою право перевірити документи, що 
засвідчують вік та особу Учасника.  

9.5. Засновник і Організатор не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки 
операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, в результаті яких поштові відправлення 
не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.  

9.6. Засновник/Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за будь-які технічні 
причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень.  



9.7. Засновник і Організатор Конкурсу вправі залучати третіх осіб для повного та/або 
часткового виконання зобов’язань за даним Положенням.  

9.8. Беручи участь в Конкурсі, Учасники і їхні законні представники погоджуються, що:  
9.8.1. Всі суперечки і розбіжності, які мають місце в зв’язку з проведенням Конкурсу, 

підлягають розгляду виключно в юрисдикції судів м. Києва, Україна. 
9.8.2. При вирішенні будь-яких суперечок, які виникли в зв’язку з Конкурсом, 

застосовується виключно законодавство України. 
9.9. Засновник і Організатор не несуть відповідальності у разі настання обставин 

непереборної сили (форс-мажор).  
9.10. Результати Конкурсу остаточні, оскарженню і перегляду не підлягають.  

 


	ПОЛОЖЕННЯ

