
 
 

Правила проведення всеукраїнського конкурсу на кращий логотип для хокейного клубу 
«Маріуполь» в рамках благодійної програми «Історія та культура» на сайті 

www.kolesnikovfund.org  
 

1. Загальні положення: 
1.1. Ці Правила проведення конкурсу (далі - Правила) розроблені з метою визначення умов, 
порядку, термінів і місця проведення всеукраїнського конкурсу на кращий логотип для хокейного 
клубу «Маріуполь» в рамках благодійної програми «Історія та культура» на сайті kolesnikovfund.org 
(далі - Конкурс). 
1.2. Організатором Конкурсу є Благодійний Фонд «Фонд Бориса Колеснікова» (далі - Організатор). 
Організатор здійснює технічну підтримку та адміністрування веб-сайту kolesnikovfund.org (далі – 
Сайт). 
1.3. Конкурс проводиться у рамках благодійної програми «Історія та культура» з метою сприяння 
розвитку культури та підтримки талановитих громадян України. Конкурс проводиться на всій 
території України. 
1.4. Визначення переможців відбувається на підставі голосування користувачів сайту 
www.kolesnikovfund.org у відповідному розділі на умовах, передбачених даними Правилами. 
1.5. Конкурс проводиться у 2 (два) етапи: 
Термін проведення першого етапу – з 8 квітня 2019 року по 6 травня 2019 року (включно). Термін 
проведення другого етапу – з 7 травня 2019 року по 16 травня 2019 року (включно).  
1.6. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з 
Правилами проведення Конкурсу та згоден з їх умовами, а також дає свою невідкличну згоду з 
усіма пунктами Правил. 
2. Учасники Конкурсу: 
2.1. Учасниками Конкурсу (далі - Учасники Конкурсу або Учасники) можуть бути громадяни України, 
яким на момент 23.05.2019 року виповниться 18 років, які постійно проживають на території 
України, є зареєстрованими користувачами Сайту, не є співробітниками Організатора, їх родичами 
або співробітниками афілійованих до Організатора компаній та які в період проведення Конкурсу 
виконали всі правила та умови Конкурсу. Особи віком від 16-ти до 18- ти років беруть участь у 
Конкурсі за згодою їх законних представників, які відповідно до законодавства України, 
представляють інтереси неповнолітніх осіб – один з батьків, усиновлювачів тощо (далі – 
Представник). Участь у Конкурсі неповнолітніх та обмежено дієздатних осіб здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. 
2.2. Участь у Конкурсі означає, що Учасник погоджується з усіма рішеннями Організатора щодо 
проведення Конкурсу. Рішення Організатора щодо проведення Конкурсу є остаточними і 
оскарженню не підлягають. 
2.3. За результатами проведення Конкурсу, право на отримання благодійної допомоги від 
Організатора отримають три Переможці Конкурсу: 
2.3.1. 1 (один) Переможець Конкурсу отримує благодійну допомогу у вигляді сертифікату на 50 000 
грн (перше місце). 
2.3.2. 1 (один) Переможець Конкурсу отримує благодійну допомогу у вигляді сертифікату на 25 000 
грн (друге місце). 
2.3.3. 1 (один) Переможець Конкурсу отримує благодійну допомогу у вигляді сертифікату на 15 000 
грн (третє місце). 
2.4. У випадку, якщо в момент надання благодійної допомоги буде встановлено, що особа не може 
бути Учасником Конкурсу, належна їй за результатами Конкурсу благодійна допомога не 
надається. 

http://www.kolesnikovfund.org/


3. Умови проведення Конкурсу: 
3.1. У період з 8 квітня по 6 травня 2019 включно Учасники Конкурсу надсилають свої логотипи для 
хокейного клубу «Маріуполь» (далі - Твори), на сайт http://www.kolesnikovfund.org у розділі 
http://kolesnikovfund.org/ru/logo_hc_mariupol. 
3.2. Кожен Учасник має право завантажити 1 логотип (Твір), його опис, заповнити анкету Учасника 
Конкурсу та стати фаном сторінок Благодійного Фонду Бориса Колеснікова та Президента Фонду 
Бориса Колеснікова на Facebook. 
3.3. Вимоги до Творів: 
3.3.1. Твір має відповідати наступним технічним вимогам: логотип растровий (jpg/jpeg/png, 
800x800px, до 2Мб) та логотип векторний (ai/eps/pdf, до 7Мб). 
3.3.2. Мова, яка використовується для створення підписів, описів і заголовків фотографій: 
українська, російська, англійська. 
3.3.3. Твори мають відповідати хокейній тематиці Конкурсу та мати бажано червоно-чорну 
кольорову гаму.  
3.3.4. Твори не повинні містити елементи еротичного, порнографічного, сексуального характеру, 
расової, майнової, релігійної та будь-якої іншої дискримінації, елементи жорстокості, насилля, 
відтворювати процес вживання алкогольних напоїв, наркотичних чи психотропних засобів, паління 
цигарок або ті, які порушують вимоги чинного законодавства України, зокрема, зміст яких не 
відповідає вимогам Закону України «Про захист суспільної моралі» та не порушувати права 
інтелектуальної власності третіх осіб. Також Учасникам забороняється використовувати спам-
технології. 
3.3.5. Твори мають бути виконані особисто автором, який є Учасником Конкурсу. Реєструючись 
для участі в Конкурсі, кожен Учасник гарантує, що є автором Твору та Твір не був скопійований 
повністю або частково з інших робіт. Будь-які претензії стосовно авторства Твору вирішуються 
Учасниками самостійно, без залучення Організатора. Відповідальність за зображення несе 
особисто автор. 
3.4. Твори, які не будуть відповідати вимогам, зазначеним в п.3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.,  3.3.5. цих 
Правил, не беруться Організатором до уваги. Якщо невідповідність вимогам виявлено під час 
проведення Конкурсу, такі Твори будуть видалені з сайту, а Учасники, які є авторами таких Творів, 
- дискваліфіковані без попередження. 
3.5. Учасники Конкурсу, автори робіт, які не відповідають правилам Конкурсу, порушують умови 
голосування, вдаються до фальсифікації результатів голосування, зокрема, накручують голоси, 
розміщують недостовірну інформацію тощо, можуть бути дискваліфіковані з участі у Конкурсі. 
3.6. Організатори Конкурсу не несуть відповідальність за зміст Творів, наданих Учасниками, не 
відповідають перед третіми особами за порушення авторських і суміжних прав на матеріали, 
надані для розміщення Учасниками Конкурсу. 
3.7. В рамках першого етапу Конкурсу відбувається відбір Організатором 10 кращих конкурсних 
Творів для подальшої участі в Конкурсі. Серед таких Творів може бути лише один логотип від 
одного Учасника Конкурсу. 
3.8. В рамках другого етапу Конкурсу із 10 обраних кращих конкурсних Творів визначаються три 
переможці Конкурсу на підставі рейтингу голосування користувачів сайту www.kolesnikovfund.org.   
3.9. Організатором гарантується об'єктивність проведення визначення Переможців Конкурсу. 
3.10. Організатор Конкурсу не вступає в будь-які суперечки щодо: визнання будь-якого Учасника 
Переможцем Конкурсу, прав на отримання благодійної допомоги. 
4. Порядок визначення Переможців: 
4.1. Визначення 10 кращих конкурсних Творів відбувається на підставі рішення Організатора, про 
що оприлюднюється відповідна інформація на сайті www.kolesnikovfund.org. 
4.1.1. З 8 квітня по 6 травня 2019 року включно Організатор здійснює відбір 10 кращих конкурсних 
Творів. Роботи оцінюються 7 травня 2019 року. Цього ж дня оголошуються імена 10 подальших 
учасників Конкурсу, Твори яких пройшли модерацію та відповідають усім критеріям (відповідно 
пункту 3.3), про що складається протокол за підписом Організатора. 
4.2. Визначення Переможців Конкурсу на підставі голосування користувачів сайту 



www.kolesnikovfund.org відбувається період з 7 травня по 16 травня 2019 року.  
4.2.1. Організатор на підставі отриманих рейтингів узагальнює результати та визначає 3 
Переможців Конкурсу, про що складає протокол. 
4.2.2. Організатор оприлюднює імена Переможців 17 травня 2019 року на сайті 
http://www.kolesnikovfund.org. 
4.2.3. Переможці будуть повідомлені про свою перемогу у Конкурсі шляхом надсилання 
повідомлення електронною поштою на електронну адресу та за телефоном, які Учасник вказав 
при заповненні форми з контактними даними. Отримати повідомлення зможуть ті Переможці, які 
правильно вказали своє ім’я, номер контактного телефону, електронну адресу. 
4.3. 23 травня 2019 року автори кращих 10 логотипів, які боролися за перемогу у Конкурсі, будуть 
запрошені на церемонію нагородження, про що оприлюднюється відповідна інформація на сайті 
www.kolesnikovfund.org.  
4.4. Термін видачі сертифікату Переможцям – 23 травня 2019 року.  
5. Опис та умови отримання благодійної допомоги та заохочення: 
5.1. Сертифікат на перемогу у Конкурсі надає право на отримання кожному з трьох Переможців 
благодійної допомоги у вигляді відповідного сертифікату: на 50 000 грн (перше місце), 25 000 грн 
(друге місце) та 15 000 грн (третє місце). 
5.2. Для отримання благодійної допомоги Переможцю необхідно надати документи на вимогу 
Організатора: пред’явити оригінал та надати копію паспорта громадянина України та 
ідентифікаційного коду. 
5.3. Організатор Конкурсу не несе відповідальності: 
5.3.1. За технічні проблеми, пов’язані з передачею Творів, що можуть виникнути у період 
проведення Конкурсу. 
5.3.2. За неможливість Переможця Конкурсу одержати/використати сертифікат з будь-яких причин 
(включаючи, але не обмежуючись: внаслідок форс-мажорних обставин, внаслідок ненадання 
Переможцем Конкурсу необхідних документів, відсутності у переможця Конкурсу оригіналу 
паспорта громадянина України і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера). 
5.4. Переможці Конкурсу несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними 
інформації. 
6. Інше 
6.1. Організатор залишає за собою право публікувати додаткову інформацію про Конкурс, 
змінювати умови та строки проведення Конкурсу, за умови повідомлення Учасників про такі зміни. 
Повідомлення здійснюється шляхом розміщення інформації на сайті kolesnikovfund.org. 
6.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за дотримання прав інтелектуальної власності 
щодо Творів.  
6.3. Організатор залишає за собою право в будь-який час дискваліфікувати Учасника, який 
підозрюється у використанні Твору з порушенням норм законодавства, поданні неправдивої 
інформації. У разі, якщо факт використання Твору з порушенням норм законодавства або подання 
неправдивої інформації буде встановлений після оголошення результатів Конкурсу, Організатор 
має право позбавити Переможця Конкурсу права на отримання та використання благодійної 
допомоги. 
6.4. Кожен Учасник Конкурсу, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 
1 червня 2010 року, № 2297-УІ), надає свою згоду Благодійному Фонду «Фонд Бориса Колеснікова» 
на обробку своїх особистих персональних даних у картотеках, автоматизовано або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційної системи в базі персональних даних контрагентів суб’єкта 
господарювання з метою реалізації прав та обов’язків в відносинах з БФ «Фонд Бориса 
Колеснікова». Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу розуміє та погоджується з тим, що будь-
яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Конкурсу, можуть 
збиратися, використовуватися, оброблятися, реєструватися та зберігатися Організатором 
виключно з метою інформування такого Учасника Конкурсу про результати визначення 
переможців Конкурсу, надсилання інформаційних матеріалів Організатора, отримання благодійної 
допомоги, а також на інші цілі, що відповідають меті Конкурсу та визначені даними Правилами та 



погоджується на передачу для виконання зазначеної мети її третім особам без наступного 
повідомлення її про передачу. 
6.4.1. У цьому Конкурсі до персональних даних Учасника відноситься: 
- прізвище, ім’я та по батькові; 
 - дата народження та вік; 
- адреси реєстрації та фактичного місця проживання; 
- дані паспорта громадянина України; 
- ідентифікаційний номер; 
- адреса електронної пошти; 
- номери телефонів; 
- інформація відносно участі у Конкурсі; 
- інші дані, які надаються добровільно для реалізації мети обробки. 
6.4.2. Факт участі в Конкурсі означає, що Учасник погоджується, що його Твори можуть бути 
використані Організатором Конкурсу шляхом публічного показу, відтворення, розповсюдження в 
тому числі друку, в рекламі, мережі Інтернет, демонстрації на фотовиставках, оприлюднені у 
друкованих засобах масової інформації, виданнях та друкованій продукції (у тому числі 
рекламній), переробки Твору будь яким чином, включення Твору як складової частини збірок, 
антологій, тощо, а також іншим способом та для любих цілей, які не суперечать діючому 
законодавству України.  
6.4.3. Факт участі в Конкурсі означає, що Учасник погоджується з тим, що самого Учасника 
фотографуватимуть та ці фотографії  можуть бути використані Організатором у інформаційних та 
рекламних матеріалах без будь-якої матеріальної винагороди та додаткового погодження з 
Учасником Конкурсу. Учасник надає свою невідкличну згоду на використання фотографій з 
зображенням Учасника шляхом публічного показу, відтворення, розповсюдження, друку в 
інформаційно-рекламних матеріалах, мережі Інтернет, а також іншими способами, з метою 
контактування з ним щодо Конкурсу (а також подібних заходів), безкоштовне використання наданої 
ним інформації про себе Організаторам Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою 
методами, що не порушують чинне законодавство України. 
6.4.4. Усі виключні майнові права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням 
цього пункту Правил, належать Організаторові Конкурсу. Усі виключні майнові права передаються 
Учасником Організатору на весь строк дії авторських прав, передбачений законодавством України 
та міжнародним правом та діє на території всіх країн світу. Зазначені виключні майнові права 
інтелектуальної власності вважаються переданими Організатору з моменту розміщення Твору на 
сайті http://www.kolesnikovfund.org. 
6.5. На сайті http://www.kolesnikovfund.org заборонено розміщувати рекламу інших сайтів, робіт, 
товарів, послуг в підписах та коментарях, назвах, іменах тощо. 
6.6. На сайті http://www.kolesnikovfund.org заборонено розміщувати матеріали з проханням про 
матеріальну допомогу, в незалежності від конкретної цілі. 

 6.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил,  будь-яких 
спірних  питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймає 
Організатор Конкурсу. 


