
 
 

Правила благодійного проекту «Харчові технології-2019»  

(Харчові технології) 

 

1. Загальні положення: 

 

1.1. Правила проведення благодійного проекту «Харчові технології-2019» розроблено з метою 

визначення умов, порядку, термінів і місць проведення благодійного проекту «Харчові 

технології-2019» (далі – Проект). 

 

1.2. Проект проводиться у рамках Статутної благодійної діяльності Фонду та реалізації благодійної 

програми «Освіта та наука». 

 

1.3. Проект проводиться з метою: сприяння розвитку науки та освіти, реалізації сучасних науково-

освітніх програм, створення інформаційно-освітньої інфраструктури, мотиваційної підтримки 

талановитої молоді в освоєнні спеціальностей пов’язаних з харчовими технологіями, сприяння 

інформаційному супроводу освітніх проектів. 

 

1.4. Суть проекту - проведення конкурсу (далі – Конкурс) за участю студентів спеціальностей 

пов’язаних з харчовими технологіями українських вищих навчальних закладів і участь 

переможців цього Конкурсу в Міжнародній кондитерській виставці ISM 2019 в м. Кельн 

(Німеччина). 

 

1.5. Організатор Конкурсу: Благодійний Фонд «Фонд Бориса Колеснікова» (далі по тексту - 

«Організатор»);  

Організатор здійснює: формування експертного журі та експертної ради; визначає конкретні 

терміни проведення Конкурсу; затверджує конкурсні завдання; організовує проведення 

Конкурсу; бере участь у визначенні переможців Конкурсу. 

 

1.6. Сайт Організатора: kolesnikovfund.org 

 

1.7. Потенційні учасники Конкурсу: громадяни України, студенти всіх курсів денної форми навчання 

ВНЗ України, яким на дату проведення архітектурного туру виповниться 18 років, а також 

молоді спеціалісти до 25 років включно. Потенційні учасники Конкурсу можуть стати 

Учасниками Конкурсу (далі по тексту - «Учасник» / «Учасники») за умови виконання ними 

правил участі в Конкурсі, передбачених в розділі 3 цих Правил. 

 

1.8. Експертна рада Конкурсу: викладачі провідних вищів України в галузі харчових технологій. 

Експертна рада Конкурсу оцінює роботи студентів на I етапі Конкурсу. 

 



 
1.9. Експертне журі Конкурсу: провідні експерти в галузі харчових технологій в Україні, 

представники Організатора. Експертне журі Конкурсу оцінює виступи студентів на II етапі 

Конкурсу. 

 

1.10. Вузи-учасники Конкурсу: вищі навчальні заклади України, студенти яких приймають участь у 

Конкурсі та проводяться етапи Конкурсу. 

 

 

2. Етапи проведення Конкурсу: 

I етап – Рішення тестових завдань з профільних предметів 

II етап – Презентація власного проекту. 

3. Порядок участі в Конкурсі: 

 

 

3.1. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно зайти на офіційну сторінку Президента благодійного 

Фонду Бориса Колеснікова у Фейсбуці https://www.facebook.com/kolesnikovofficial/, доєднатися 

до сторінки (обов’язкова умова участі у Конкурсі) та зареєструватися на сайті Організатора 

шляхом заповнення реєстраційної форми Учасника. 

 

3.2. Термін подачі форми реєстрації Учасника на участь у Конкурсі: 27 вересня 2018 року – 28  

жовтня  2018 року включно. 

 

3.3. До участі в Конкурсі допускаються Учасники, які до 28 жовтня 2018 року (включно) надали 

повну інформацію в реєстраційній формі учасника відповідно до вимог такої форми та 

виконали усі умови участі у Конкурсі. 

 

3.4. На підставі даних реєстраційної форми Учасника Організатор направляє Учаснику лист-

запрошення для участі в I етапі Конкурсу. Лист направляється в електронному вигляді на 

електронну адресу (e-mail) Учасника, який вказаний в реєстраційній формі Учасника. 

 

3.5. Учасники, які подали недостовірну чи неповну (неточну) інформацію в реєстраційній формі 

Учасника до участі в Конкурсі не допускаються. 

 

3.6. Учасник погоджується з тим, що результати кожного з етапів Конкурсу є об'єктивними і не 

підлягають оскарженню. 

 

3.7. Підтвердження особи Учасника є обов'язковою умовою для участі в Конкурсі на кожному з 

етапів Конкурсу. Документи, які підтверджують особу: паспорт громадянина України, 

студентський квиток. 

 



 
3.8. У разі, якщо з яких-небудь причин Учасник не з'явився на будь-який з етапів Конкурсу, він 

автоматично дискваліфікується і не має права брати участь в наступних етапах Конкурсу. 

 

4. Порядок проведення I етапу Конкурсу: 

 

4.1. До участі в I етапі Конкурсу допускаються Учасники, які отримали лист-запрошення 

Організатора для участі в I етапі Конкурсу. Завдання для Учасників I етапу Конкурсу готуються 

завчасно Експертною радою, затверджуються Організатором і вносяться в протокол по 

формуванню завдань і критеріїв оцінки робіт учасників I етапу благодійного проекту «Харчові 

технології-2019». I етап проводиться очно на базі вузів-учасників в листопаді 2018 р. точно в 

зазначені дату і час для всіх Учасників одночасно. Дата і час проведення I етапу вказується на 

Сайті Організатора не пізніше, ніж за сім  днів до проведення I етапу Конкурсу. Учасник 

допускається до аудиторії тільки після пред'явлення документа, що посвідчує особу. Кожен 

Учасник I етапу Конкурсу отримує завдання безпосередньо перед початком I етапу Конкурсу в 

аудиторії. Час на вирішення завдань: 1 годину 30 хвилин. Експертна рада оцінює роботи 

Учасників і формує Відомість оцінки робіт учасників I етапу Конкурсу. Голова Експертної ради 

спільно з Організатором складають рейтингову таблицю учасників I етапу Конкурсу, на підставі 

якої визначають кількість учасників II етапу, що фіксується в протоколі про визначення 

переможців I етапу Конкурсу. Список переможців I етапу Конкурсу публікується на сайті 

Організатора. 

 

5. Порядок проведення II етапу (фіналу) Конкурсу: 

 

5.1. До участі в II етапі (фіналі) Конкурсу допускаються Учасники, які є переможцями I етапу і не 

пізніше, ніж за два робочих днів до дня проведення II етапу (фіналу) Конкурсу надіслали на 

електронну адресу info@kolesnikovfund.org матеріали для презентації власного проекту 

(презентацію Power Point). Вимоги до презентації викладені в п. 5.3. даних Правил. 

 

5.2. Час і місце проведення II етапу Конкурсу публікуються на сайті Організатора не пізніше, ніж за 5 

днів до проведення II етапу Конкурсу. Учаснику необхідно прибути в зазначений час у вказане 

місце, де він виконає завдання і виступить з його рішенням перед Експертним журі Конкурсу. 

 

5.3. Вимоги до презентації: 

 

• обсяг - 5-7 слайдів Power Point, презентація може містити текст і графічні зображення. 

• мова презентації - українська / російська / англійська (на вибір). 

• презентація не повинна вимагати підключення до Internet і виконувати сторонні додатки 

(наприклад, анімаційні ролики, які вимагають установки кодеків та ін.). 

• всі слайди, за винятком титульного, повинні бути пронумеровані. 

• переважне оформлення презентації - застосування колірних схем «світлий текст на 

темному фоні» або «темний текст на білому фоні». 

• назва файлу презентації повинно збігатися з П.І.Б. автора. 

mailto:info@kolesnikovfund.org


 
 

5.4. В день проведення (фіналу) II етапу Конкурсу Учаснику необхідно надати документи, які є 

обов'язковими: 

 

• підписану згоду на обробку персональних даних. 

• копії всіх сторінок паспорту громадянина України, де є відмітки та ІПН, завірені особистим 

підписом. 

• копію закордонного біометричного паспорту або копію закордонного паспорту. 

 

5.5. Експертне журі оцінює виступи Учасників, вносить бали за кожен виступ в бланк оцінювання 

виступу Учасників Конкурсу. Організатор спільно з Експертним журі складає рейтингову 

таблицю Учасників, на підставі якої Експертне журі визначає 30 переможців II етапу Конкурсу, 

що фіксується в протоколі про визначення переможців II етапу Конкурсу (далі по тексту - 

«Переможці») які отримують від Організатора благодійну допомогу - поїздку на Міжнародну 

кондитерську виставку ISM 2019 в м. Кельн (Німеччина) (далі по тексту - «Благодійна 

допомога»). 

 

5.6. При визначенні Переможців Конкурсу, які отримають Благодійну допомогу на умовах даних 

Правил, формується резервний список (далі по тексту - «Резервний Список») з 5 (п’яти) 

Учасників Конкурсу (далі по тексту - «Резервні переможці»), які взяли участь в II етапі конкурсу 

та зайняли в рейтинговій таблиці за результатами II етапу Конкурсу позиції від 31 до 35 

(включно), мають право отримати Благодійну допомогу  в разі неможливості вручення і / або 

відмови від неї Учасника конкурсу, який був визначений, як Переможець Конкурсу. 

 

6. Нагородження переможців Конкурсу: 

 

6.1. Переможцями Конкурсу вважаються Учасники, які є переможцями II етапу Конкурсу. 

 

6.2. Переможці Конкурсу будуть оголошені після проведення II етапу Конкурсу. Місце і час 

оголошення переможців Конкурсу будуть опубліковані на сайті Організатора не пізніше, ніж за 

два дні до оголошення результатів. 

 

6.3. Організатор надає переможцям Конкурсу Благодійну Допомогу - поїздку на Міжнародну 

кондитерську виставку ISM 2019 в м. Кельн (Німеччина). У разі невиконання Переможцями 

Конкурсу вищевказаних умов або небажанням Переможця отримати Благодійну допомогу 

право на отримання Благодійної допомоги перейде до відповідного Резервного переможця з 

Резервного списку. 

 

6.4. Результати визначення Переможців Конкурсу, які отримають Благодійну допомогу, 

вважаються остаточними і не підлягають оскарженню. 

 



 
6.5. Видача грошового еквіваленту Благодійної допомоги неможлива. Благодійна допомога у 

вигляді поїздки не може бути передана іншим особам (окрім п. 6.3 цих правил). 

 

6.6. Благодійна допомога - поїздка на Міжнародну кондитерську виставку ISM 2019 в м. Кельн 

(Німеччина) включає в себе: 

 

• Оплату страховки. 

• Проїзд (авіапереліт) за маршрутом. 

• Трансфер аеропорт-готель-виставка. 

• Проживання в готелі.  

• Вхідні квитки на Міжнародну кондитерську виставку ISM 2019 в м. Кельн (Німеччина). 

• У випадку, якщо Переможець Конкурсу не є власником біометричного закордонного 

паспорта, а є власником закордонного паспорта старого зразка, він самостійно подається 

на оформлення візи та оплачує її вартість  власними коштами. 

 

6.7. Після оголошення переможців Конкурсу, кожен Переможець Конкурсу, який: 

 

 є власником біометричного закордонного паспорта, має оформити пакет документів 
необхідний для пред’явлення при перельоті до Німеччини. 
 

 не є власником біометричного закордонного паспорта, а є власником закордонного 
паспорта старого зразка має оформити пакет документів, необхідний для оформлення візи 
до Німеччини (подання та оформлення візи Переможцем Конкурсу відбувається самостійно 
та сплачується власними коштами).  

 

Список документів та строки оформлення буде вказано в електронному листі, який буде 

надіслано Переможцям Конкурсу на електронну адресу, вказану у Реєстраційній формі 

Учасника не пізніше ніж за 10 робочих днів після оголошення Переможців Конкурсу.   

 

6.8. У випадку ненадання Переможцем Конкурсу в обумовлені терміни пакету документів  

Благодійна допомога надається Резервному Переможцю згідно рейтингового списку. 

 

7. Інше: 

 

7.1. Організатор залишає за собою право публікувати додаткову інформацію про Конкурс, 

збільшувати або зменшувати строки проведення Конкурсу, збільшувати або зменшувати 

Благодійну допомогу за умови повідомлення Учасників про такі зміни на сайті Організатора. 

 

7.2. Організатор залишає за собою право в будь-який час усунути від Конкурсу Учасника, який 

надає неправдиву інформацію, грубо порушує дисципліну, зриває організацію Конкурсу, 

невтішно відзивається про Фонд. 

 



 
7.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з 

Правилами проведення Конкурсу та згоден з їх умовами, а також дає свою згоду на обробку / 

використання своїх персональних даних. 

        Кожен Учасник Конкурсу, який подає заявку, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VI) дає 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 підприємства з метою реалізації його прав і обов'язків в 

договірних відносинах з БФ «Фонд Бориса Колеснікова», з метою ведення кадрового 

діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та 

іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з питань 

реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і 

соціального захисту, ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та подання до 

контролюючих органів звітності та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають 

обробки персональних даних відповідно до підставами Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», Статуту, інших нормативно-правових актів України і локальних актів власника та 

інших чинних законів України, а саме: 

 Прізвище, ім'я та по батькові; 

 Адресу фактичного місця проживання та адресу, за якою зареєстровано; 

 Дані паспорта громадянина України, закордонного паспорта; 

 Ідентифікаційний номер; 

 Інші дані, які Учасник надає добровільно для реалізації мети обробки. 

 

Одночасно кожен Учасник Конкурсу дає згоду БФ «Фонд Бориса Колеснікова» на збір, 

накопичення, зберігання і обробку його персональних даних, в т.ч. на передачу для виконання 

зазначеної мети їх третім особам без подальшого повідомлення його про передачу. 

 

7.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних 

питань та / або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймає Організатор 

Конкурсу. 

 

7.5. Розмір Благодійної допомоги - поїздки на Міжнародну кондитерську виставку ISM 2019 в м. 

Кельн (Німеччина) - є оподатковуваним доходом для одержувача такої допомоги. Податок з 

доходів фізичних осіб і військовий збір сплачує Фонд, будучи податковим агентом при наданні 

Благодійної Допомоги. 

 

7.6. Участь в Конкурсі означає, що Учасник ознайомився з цими Правилами і згоден з їх 

умовами. 

 



 
7.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання 

наданої інформації Організатором з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою 

методами, що не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім 

особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або 

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

його імені і зображення, поміщене в фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, цитати, 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 Організатором або 

будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 

308 Цивільного Кодексу України. 

 

7.8. Під час проведення Конкурсу або після його закінчення, Організатор не зобов'язаний вести 

переписку з Учасниками і надавати пояснення в усній або письмовій формі з питань, що 

стосуються умов проведення, визначення Переможців Конкурсу або будь-яких інших подібних 

питань у даному Конкурсі. 


