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ПРАВИЛА 

Конкурсу з розробки дизайнерського стилю Leopolis Jazz Fest 2019 серед молодих 

дизайнерів  

 1. Загальні положення 

1.1. Конкурс – Конкурс з розробки дизайнерського стилю Leopolis Jazz Fest 2019 серед 

молодих дизайнерів, який проводиться ТОВ «ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ». 

1.2. Замовник та Організатор Конкурсу – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛЕОПОЛІС ДЖАЗ», місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. О. Гончара 52, оф. 26, код 

ЄДРПОУ 37535698 (надалі – Організатор). 

1.3. Мета конкурсу: розробка фірмового стилю фестивалю Leopolis Jazz Fest на 2019 рік 

(надалі – Фестиваль). 

1.4. Цими правилами (надалі – Правила) визначається порядок та умови проведення 

Конкурсу. 

1.5. Переможець Конкурсу буде визначений в результаті голосування. 

1.6. Для проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за ходом Конкурсу та 

нагородження Переможців Конкурсу Організатор має право залучати третіх осіб. 

2. Період і місце проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться Організатором на всій території України, за винятком території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також території проведення Операції 

об’єднаних сил (далі – Територія проведення Конкурсу). 

2.2. Конкурс проводиться у період з 00:00:00 09 листопада 2018 року по 23:59:59                         

30 листопада 2018 року включно (далі – Строк проведення Конкурсу). 

2.3. Період реєстрації учасників на Інтернет сайті Організатора www.leopolisjazz.com 

(надалі – Сайт Організатора) та завантаження конкурсних робіт на файлообмінник 

fex.net або google диск – з 00:00:00 09 листопада 2018 року по 23:59:59 30 листопада 

2018 року включно. 

2.4. Визначення та оголошення переможця Конкурсу відбудеться 17 грудня 2018 року.  

3. Заохочення Конкурсу 

3.1. Заохоченням Конкурсу є сума грошових коштів в розмірі 100 000 грн. (сто тисяч 

гривень 00 копійок), що є винагородою переможця Конкурсу, який виконав всі умови 

цих Правил (надалі – Заохочення Конкурсу). 

3.2. В разі відсутності роботи з дотриманими правилами конкурсу та/або з прийнятним 

дизайном для стилю фестивалю у 2019 році фіналістам конкурсу (але не більше трьох 

осіб) буде виплачена грошова винагорода у розмірі 10 000 грн. (десять тисяч гривень 00 

копійок) кожному. 

4. Вимоги до Учасників Конкурсу 

4.1. До участі в Конкурсі запрошуються фізичні особи, віком від 18 до 30 років включно. 

Вік визначається станом на дату початку Конкурсу – 09 листопада 2018 року.  

4.2. Учасниками конкурсу можуть бути лише громадяни України. 
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4.3. Учасником Конкурсу вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил та 

належним чином виконала всі вимоги цих Правил. 

4.4. Незалежно від виконання умов цих Правил, Учасниками Конкурсу не визнаються та 

не можуть бути такі особи: 

4.4.1. Працівники та представники Організатора Конкурсу та будь-які інші особи, які 

беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, а також їхні близькі родичі (чоловік / 

дружина, брат / сестра, діти, батьки); 

4.4.2. Особи, яким на день початку проведення Конкурсу менше 18 або більше 30 років. 

4.4.3. Особи, які не є громадянами України. 

4.4.4. Особи, які не виконали умови участі в Конкурсі, порушили ці Правила. 

4.5. Учасники Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов’язуються: 

4.5.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України. 

4.5.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими 

Правилами. 

4.5.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам 

Конкурсу. 

4.5.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в 

Конкурсі. 

4.5.5. Зберігати оригінали файлів робіт, створених для участі в Конкурсі. 

4.6. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт 

ознайомлення і повної згоди з цими Правилами. 

4.7. Надання Учасником Конкурсу недостовірних/некоректних даних для участі в 

Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Конкурсу, звільняє 

Організатора від зобов’язання віддати Заохочення Конкурсу, і такий Учасник Конкурсу 

втрачає право на отримання Заохочення Конкурсу. 

4.8. У разі порушення Учасником Конкурсу зобов’язань, передбачених цими Правилами, 

що призвело до виникнення в Організатора збитків, Учасник Конкурсу зобов’язаний 

відшкодувати такі документально підтверджені збитки у повному обсязі. 

4.9. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників 

Конкурсу, які порушили обов’язки, передбачені у цих Правилах. 

4.10. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає 

право на подальшу участь у Конкурсі. 

5. Умови участі в Конкурсі 

5.1. Для участі у Конкурсі необхідно виконати всі наступні дії: 

5.1.1. Протягом Строку проведення Конкурсу (до 23:59:59 30 листопада 2018 року) 

створити та передати Організатору у спосіб, передбачений цими Правилами, наступний 

твір (надалі – Твір): макет афіші/постера Leopolis Jazz Fest на 2019 рік. 

Критерії відбору: відповідність правилам конкурсу та прийнятність дизайну для стилю 

фестивалю у 2019 році. 

5.1.2. Заповнити електронну форму заявки-анкети за посиланням: 

https://goo.gl/forms/GXNaUpdQ1y5orS9k2 . 

https://goo.gl/forms/GXNaUpdQ1y5orS9k2
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5.1.3. Розмістити файл, в якому міститься Твори, на файлообміннику fex.net або google 

диск із зазначенням ім’я та прізвища Учасника. 

Забороняється пропонувати до участі в Конкурсі (розміщати на файлообміннику fex.net 

або google диск) Твори, авторські та/чи суміжні права, які не належать Учаснику. 

5.1.4. Надіслати  Організатору на електрону адресу pr@leopolisjazz.com, посилання на 

файлообмінник, на якому розміщенений Твір.  

5.1.5. Зберігати оригінал Твору, створених для участі в Конкурсі. 

5.2. Вимоги до Твору: 

5.2.1. Макет афіші/постера повинен представляти собою модель афіші/постера в 

зменшеному масштабі, що може бути використана для виробництва афіші, рекламних 

матеріалів та новорічного привітання, і яка може містити твори художнього дизайну, 

фотографічні твори, ілюстрації, ескізи, інші елементи та об’єкти.  

5.2.2. Твір обов’язково має бути пов’язаний із Фестивалем та/або жанром музики «Джаз», 

тобто містити як візуальний прояв або як частину сюжету Твору, інформацію про 

Фестиваль або Джаз. 

5.2.3. Твір має бути створеним особисто Учасником Конкурсу (не повинен бути 

створеним Учасником у співавторстві з іншою особою (особами), бути оригінальним і не 

скопійованим з інших джерел. 

5.2.4. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір та всі елементи 

(об’єкти), з яких складається Твір, в повному обсязі (повністю) повинні належати 

виключно Учаснику. Виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір та всі 

елементи (об’єкти), з яких складається Твір, нікому не повинні бути передані (відчужені) 

Учасником, не повинні перебувати в спорі та  щодо них повинні бути відсутні права 

третіх осіб. Нікому не буде наданий дозвіл (ліцензія, право) на використання Твору будь-

яким способом.  

5.2.5. Твір не може вміщувати образ, інформації із закликами до воєнних дій чи 

сепаратизму, расизму, класової ворожнечі, зображень або закликів, що пропагують 

повалення влади в Україні чи проведення військових дій; містити зображення/імітацію 

державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/невизнаних держав/республік тощо, 

будь-яких угруповань/об’єднань/партій/організацій тощо. 

5.2.6. Твір не повинен містити образ та ненормативної лексики. 

5.2.7. Твір не повинен містити графічної або текстової інформації з погрозами чи образами 

інших осіб. 

5.2.8. Твір не повинен мати ознак прихованої реклами та/або недобросовісної реклами, 

та/або містити торговельні марки третіх осіб. 

5.2.9. Твір не повинен містити ознак та/або елементів еротики чи порнографії. 

5.2.10 Твір не повинен містити графічної або текстової інформації, яка має шахрайський 

характер, принижує людську честь та гідність, розпалює расову, національну, політичну 

та/або релігійну ворожнечу і нетерпимість. 

5.2.11. Твір не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної 

власності. Відеограми, малюнки, фотографії, тощо, створені чи виконані іншими особами, 

а не Учасником, до участі в Конкурсі не допускаються. 

Твори не повинні містити зображення фізичних осіб. 

5.2.12 Твір не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію. 
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5.2.13. Твір повинен відповідати вимогам законодавства України, в тому числі не може 

містити закликів до дій, які можуть завдати шкоду іншим особам або майну. 

Кожен Твір для допущення до Конкурсу проходить перевірку (модерацію) на дотримання 

встановлених цими Правилами Вимог до Твору. За наявності граматичних чи 

орфографічних помилок Твір може бути відкоригований Організатором Конкурсу. 

Твори, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам 

цих Правил, до участі в Конкурсі не допускаються та не розглядаються Організатором. 

5.3. Протягом Строку проведення Конкурсу Учасник Конкурсу має право подати не 

більше трьох творів. 

5.4. ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ, НЕ ДАЄ ГАРАНТІЙ 

(ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО), ВКЛЮЧАЮЧИ ТЕ, ЩО УЧАСНИК ОТРИМАЄ В 

МАЙБУТНЬОМУ БУДЬ-ЯКІ ПРОФЕСІЙНІ АБО ІНШІ ВИГОДИ ВІД УЧАСТІ У 

КОНКУРСІ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, БУДЕ УЧАСНИК ОБРАНИЙ ЯК ПЕРЕМОЖЕЦЬ 

ЧИ НІ. 

6. Визначення Переможця Конкурсу 

6.1. У Конкурсі беруть участь усі Твори, що відповідають вимогам, передбаченим п. 5.2. 

цих Правил. 

6.2. Визначення Переможця Конкурсу який набуває право на отримання Заохочення, 

відбувається шляхом відбору його Творів журі Конкурсу, які є членами Організаційного 

комітету Фестивалю.  

6.3. Визначення фіналістів Конкурсу відбудеться 10 грудня шляхом голосування членами 

журі. 

6.4. Визначення Переможця Конкурсу відбувається 17 грудня 2018 року. 

6.5. За результатами визначення Виконавцем Переможця Конкурсу складається 

відповідний протокол, в якому фіксуються: 

 Твір та автор цього Твору, який є Переможцем Конкурсу, та  

 Додаткові Твори та автори цих Творів, які стають претендентами на Переможця 

Конкурсу (надалі – Фіналісти Конкурсу). 

6.6. Сповіщення Переможця Конкурсу, який набуває право на отримання Заохочення, про 

факт визначення його Переможцем Конкурсу, здійснює Організатор протягом 5 (п’яти) 

робочих днів з моменту проведення заходів по визначенню Переможця Конкурсу на сайті 

фестивалю www.leopolisjazz.com , в соціальних мережах фестивалю та шляхом 

сповіщення по телефону та листом на електронну пошту переможця. 

6.7. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про визнання 

Учасника Конкурсу Переможцем Конкурсу, такий Учасник зобов’язаний особисто 

з’явитися за адресою, яка додатково погоджується Учасником Конкурсу та Організатором, 

та вчинити всі наступні дії: 

6.7.1. підписати договір, предметом якого є передача (відчуження) Переможцем Конкурсу 

Організатору без обмеження по території та строку дії в повному складі (повністю) всіх, 

передбачених статтею 424 та статтею 452 Цивільного кодексу України, а також  статтями 

15, 39 – 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року 

N 3792-XII (з усіма змінами та доповненнями), виключних майнових прав інтелектуальної 

власності (майнових прав автора та суміжних права) на всі його Твори, які Переможець 

http://www.leopolisjazz.com/
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Конкурсу розміщував на файлообміннику fex.net або google диск. Авторська винагорода 

за таким договором включається в Заохочення, яке Переможець Конкурсу отримує згідно 

цих Правил, та додатково не сплачується Переможцю Конкурсу;  

6.7.2. оформити письмовий дозвіл стосовно надання Організатору права на розкриття 

інформації щодо прізвища, ім’я, по-батькові Переможця Конкурсу; 

6.7.3. надати Організатору: 

 копію довідки про присвоєння Переможцю Конкурсу індивідуального податкового 

номеру та копію паспорту; 

 інші необхідні документи, визначені на розсуд Організатора та необхідні для 

виплати Переможцю Конкурсу Заохочення. 

6.7. В разі якщо: 

6.7.1. протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту проведення заходів по визначенню 

Переможця Конкурсу, Організатору не вдалося з ними зв’язатися в порядку, 

передбаченому п. 6.6. цих Правил, або 

6.7.2. Переможець Конкурсу не виконав всі умови, передбачені п. 6.6. цих Правил,  

то вважається, що такий Учасник Конкурсу втратив право на одержання Заохочення, і 

Організатор має право визначити Переможцем Конкурсу Учасника зі списку Фіналістів 

Конкурсу. У разі якщо серед фіналістів Конкурсу Організатор не зможе визначити 

переможця, фіналістам (але не більше трьох осіб) виплачується грошова винагорода у 

розмірі 10 000 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.). 

6.8. Результати визначення Переможця Конкурсу є остаточними й оскарженню не 

підлягають.  

7. Умови та строк отримання Заохочення. 

7.1. Отримання Переможцем Конкурсу Заохочення відбувається шляхом перерахування 

коштів на банківську карту Переможця. 

7.2. Про конкретний час отримання Заохочення Організатор домовляється з Переможцем 

Конкурсу по телефону та/або за допомогою електронної пошти. 

7.3. Податковим агентом в Конкурсі виступає Організатор. Оподаткування Заохочення 

здійснюється Організатором згідно чинного законодавства України. Виплата грошової 

винагороди у розмірі 100 000 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.) відбудеться після виплати 

Організацією податків. 

7.4. Організатор не несе відповідальності за неспроможність учасника Конкурсу отримати 

та скористатися Заохоченням у зв’язку з відсутністю в нього документів, необхідних для 

отримання Заохочення. 

7.5. Отримання Заохочення допускається лише особою, яка визнана Переможцем 

Конкурсу або Фіналістом Конкурсу. Якщо Переможець або Фіналіст Конкурсу з будь-

яких причин, що не залежать від Організатора не має можливості отримати Заохочення, 

Переможець або Фіналіст Конкурсу не має права на отримання жодних компенсацій або 

інших виплат від Організатора. 

7.6. Передача права на отримання Заохочення третій особі не допускається. 

7.7. Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого 

використання Заохочення Переможцем Конкурсу після його отримання. 
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7.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання 

Заохочення. Невиконання передбачених цими Правилами дій позбавляє Переможця 

Конкурсу права на одержання Заохочення. При цьому, такий Переможець Конкурсу 

вважається такими, які відмовилися від отримання Заохочення, та не має права на 

одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

8. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Конкурсу. Технічні умови 

8.1. Інформування про Правила та умови Конкурсу здійснюється за допомогою 

анонсування Конкурсу та розміщення Правил Конкурсу на сайті Організатора 

www.leopolisjazz.com . 

8.2. Ці Правила та умови Конкурсу можуть бути змінені та / або доповнені Організатором 

Конкурсу протягом всього періоду проведення Конкурсу. Зміна та / або доповнення цих 

Правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Конкурсу 

нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та 

умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування 

нової редакції Правил на веб-сайті www.leopolisjazz.com . 

8.3. Учасники Конкурсу з усіх питань можуть звертатися до Організатора Конкурсу за 

електронною адресою: pr@leopolisjazz.com . 

8.4. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Конкурсу, 

оплачується ним самостійно за власний рахунок. 

8.5. Всі Учасники Конкурсу самостійно сплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з 

участю в Конкурсі (у тому числі без обмежень витрати, пов’язані з користуванням 

мережею Інтернет як для розміщення робіт, так і для отримання будь-якої інформації про 

Конкурс). 

8.6. Організатор Конкурсу не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі 

у Конкурсі будь-кого з Учасників Конкурсу. 

9. Інші умови Конкурсу 

9.1. Участь у Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну 

згоду Учасника Конкурсу з цими Правилами. Порушення Учасником Конкурсу або 

відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою 

Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому така особа 

не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора. 

9.2. Своєю участю в Конкурсі Учасник підтверджує свою згоду на: 

9.2.1. Обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним 

щодо Конкурсу; 

9.2.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором 

Конкурсу з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству 

України (в т.ч. шляхом передачі третім особам); 

9.2.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших 

матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. 

його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ і таке 

використання не буде відшкодовуватися Організатором Конкурсу та (або) будь-якою 

третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 

Цивільного кодексу України. 

http://www.leopolisjazz.com/
http://www.leopolisjazz.com/
mailto:pr@leopolisjazz.com
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9.2.4. Оприлюднення Переможця Конкурсу на сайті www.leopolisjazz.com та у соціальних 

мережах фестивалю.. 

9.3. Учасники Конкурсу гарантують наявність у них авторських прав на Твори, що беруть 

участь у Конкурсі. Будь-які претензії зі сторони третіх осіб щодо авторських прав на фото 

або їхнього неправомірного використання Організатором Конкурсу вирішуються 

Учасниками в особистому порядку без залучення Організатора Конкурсу. 

9.4. Організатор, а також залучені ними треті особи, 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, а також залучених 

ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких здійснення Заохочення Конкурсу стало 

неможливим. 

9.5. Організатор не несе відповідальності за: 

9.5.1. Неознайомлення Учасниками з даними Правилами Конкурсу. 

9.2.2. Дотримання Учасниками Конкурсу прав інтелектуальної власності під час створення 

ними Творів. 

9.5.3. Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Конкурсі будь-

якій особі, яка діє, порушуючи ці Правила Конкурсу, діє деструктивним чином або 

здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати чи заподіювати шкоду будь-якій 

іншій особі, яка може бути пов’язана з цим Конкурсом. 

9.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цього Конкурсу не може проводитися так, 

як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, 

неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 

втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, 

неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, 

чесність, цілісність чи належне проведення Конкурсу, Організатор може на власний 

розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу чи 

визнати недійсними будь-які реєстрації. 

9.7. Цей Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 

9.8. Усі відносини, що стосуються проведення Конкурсу, регулюються на основі чинного 

законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, і в спірних питаннях, неврегульованих Правилами, остаточне рішення 

ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із 

проведенням Конкурсу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Конкурсу не 

підлягають перегляду. 

9.9. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він 

ознайомився з Правилами Конкурсу та згоден з їхніми умовами. 

9.10. Участь в Конкурсі є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника 

Конкурсу з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми 

правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про 

захист персональних даних. 

http://www.leopolisjazz.com/
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9.11. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої 

ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання 

(несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх прав та обов’язків, передбачених 

Правилами, в тому числі стосовно Заохочення. 

9.12. Організатор Конкурсу залишає за собою право проводити фото- та відеозйомку 

отримання Переможцем Конкурсу Заохочення та публікувати зазначені матеріали на веб-

сайті Конкурсу та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без 

виплати будь-якої винагороди Учаснику Конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


