1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує порядок організації та проведення
Конкурсу «Дитячий простір з Tarkett» (далі — Конкурс),
організатором якого виступає Навчальний центр «Дизайн-клас» за
підтримки Виставкового центру «Одеський дім» та компанії Tarkett.
Територія проведення Конкурсу: м. Одеса, вул. Приморська, 6
(Центральний павільйон Одеського морського порту)
Загальний термін проведення Конкурсу: з 12 лютого по 14 березня
2020 року включно.
Учасник — будь-яка фізична особа, що проживає на території
України.
1.2. Конкурс не є лотереєю, участь в ньому не пов’язана з
внесенням коштів учасниками.
1.3. Конкурс проводиться згідно з цими Правилами.
1.4. Керівництво Конкурсом здійснює Організаційний комітет
Конкурсу (далі — Оргкомітет), який складається з представників
Організатора.
1.5. Оргкомітет виконує такі функції:
● Затверджує план та програму проведення Конкурсу;
● Бере участь у формуванні та затвердженні складу журі
Конкурсу;
● Затверджує зміст конкурсних завдань та порядок проведення
Конкурсу;
● Затверджує та підсумовує загальні результати Конкурсу;
● Формує призовий фонд, затверджує порядок його розподілу,
оголошує та нагороджує переможця.
1.6. Інформування Учасників про Умови проведення Конкурсу
відбувається на сторінці Конкурсу на Сайті Організаторів Конкурсу.

2. Зміст Конкурсу та порядок його проведення
2.1. Конкурс є заходом змагального характеру, в рамках якого
учасники створюють творчі роботи.
2.2. Для участі у конкурсі необхідно:
Зареєструватися на конкурс за формою:
https://forms.gle/AH8bcGU68XL4BFyW9
2.3. Для виконання завдання Конкурсу необхідно:
● Створити дизайн проєкт на тему «Дитячий простір з Tarkett»;
● Дизайн проєкт повинен складатись з візуалізацій, креслень та
текстових пояснень;
● У дизайн проєкті необхідно використати будь-які матеріали
компанії Tarkett.
2.4. Після завершення конкурсу почнеться оцінювання робіт згідно з
критеріями зазначеними у цих Правилах.
Оцінка робіт проводиться за критеріями:
●
●
●
●
●

Гармонійність;
Функціональність;
Оригінальне використання продукції Tarkett;
Новаторство;
Якість виконання дизайн-проекту.

2.5. Своєю участю в Конкурсі Учасник дає свою згоду на
використання його зображення (в тому числі його фотографії, а
також відеозапису, на яких він зображений) Організатором для
виготовлення будь-яких рекламних матеріалів з метою їх
подальшого використання.
2.6. Своєю участю в Конкурсі Учасник дає свою згоду на зберігання
та обробку своїх персональних даних.
2.7. Автори проектів своєю участю у конкурсі дають свою згоду без
обмовок на використання їх дизайн-проектів оргкомітетом конкурсу
та/або його партнерами в друкованому та електронному форматах
для розміщення на сайті організатора без додаткового узгодження,

способом та в об’ємі визначеному Організатором Конкурсу
самостійно.
3. Терміни проведення Конкурсу
3.1. Подача Заявок для участі в Конкурсі відбувається в період з 12
березня по 10 березня 2020 року;
3.2. Підбиття підсумків Конкурсу відбувається 14.03.2020 року та
містить в собі:
● Оцінювання творчих робіт;
● Роботи, що отримають найбільше голосів на момент 16:00:00
14 березня 2020 року, отримають грошові призи загальною
сумою 15 000 грн. та подарунки від компанії Tarkett.
3.3. Нагородження переможців відбудеться 14 березня 2020 року.
4. Критерії оцінки проєктів
4.1. Оцінювання творчих проєктів Конкурсу відбудеться за
критеріями:
●
●
●
●
●

Гармонійність;
Функціональність;
Оригінальне використання продукції Tarkett;
Новаторство;
Якість виконання дизайн-проєкту.

5. Журі Конкурсу
5.1. Члени Журі Конкурсу (далі — Журі) формується та
затверджується Оргкомітетом не пізніше 10 березня 2020 року.
5.2. В склад Журі Конкурсу запрошуються експерти в дизайну та
архітектури.
5.3. Журі у своїй роботі виконує наступні функції:
● Аналіз та оцінка конкурсних робіт учасників;
● Визначення переможців Конкурсу;

5.4. Зі складу членів Журі обирається голова Журі (далі — Голова)
шляхом більшості голосів, котрий проводить та координує засідання
Журі, оголошує результати голосування.
5.5. Всі рішення Журі приймає шляхом відкритого голосування.
5.6. Члени Журі мають рівні права при голосуванні. Ні один з членів
Журі не має права вирішального голосу.
6. Призовий фонд Конкурсу
6.1. Призовий фонд формується Оргкомітетом та складається з:
● Іменного диплома Переможця Конкурсу;
● Призовий фонд — 15 000 грн.;
● Допускаються інші призи учасникам конкурсу.
6.2. Вручення призів Конкурсу проводить Організатор в порядку,
передбаченому цими Правилами. Про місце та час вручення призу
буде додатково оголошено на сторінці Конкурсу.
7. Порядок вручення та отримання Призів
7.1. Переможці конкурсу оголошуються 14 березня 2020 року за
адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 (Виставковий павільйон
Морського вокзалу).
7.2. Переможці мають право використати Приз (отримані кошти) на
будь-які витрати.
7.3. Якщо за обставинами, що залежать від Учасника, який став
Переможцем конкурсу, Організатор не може надати приз, то вказана
обставина вважається відмовою від отримання Призу.
8. Права та обов’язки Учасника та Організатора Конкурсу
8.1. Учасник Конкурсу зобов’язаний:
● Дотримуватися українського законодавства при виконанні
завдань Конкурсу, а також при отриманні Призу;
● Надати в якості конкурсних робіт виключно власні авторські
роботи, не обтяжені правами третіх осіб;

● Не порушувати своїми діями права третіх осіб.
8.2. Учасник Конкурсу має право:
● Взяти участь у Конкурсі згідно з цими Правилами;
● Отримувати інформацію про терміни та умови проведення
Конкурсу;
● Отримати відомості про Організатора Конкурсу.
8.3. Організатор зобов’язується:
● Провести Конкурс згідно з Правилами;
● Видати Приз Учаснику, визнаному переможцем Конкурсу.
8.4. Організатор Конкурса має право:
● Не вступати в письмові перемовини чи інші контакти з
Учасниками Конкурсу, крім випадків, передбачених цими
Правилами та при виникненні спірних ситуацій;
● Організатор залишає за собою право призупинити або
відмовити у видачі Призу фіналістам, Переможцю у випадку
порушення Учасником Конкурсу Правил, а також випадках,
передбачених чинним законодавством України;
● Проводити інтерв’ю з Переможцями Конкурсу для
використання отриманої в результаті інтерв’ю інформації в
ЗМІ, в том числі для радіо та телебачення, фотографувати
Переможців для виготовлення рекламних матеріалів,
пов’язаних з Конкурсом, без виплати винагороди/отримання
додаткової згоди Переможців. При цьому припускається, що
беручи участь у Конкурсі, Учасник вже дав згоду на
використання фотографій, імені та інших зображень
Організатором та третіми особами в рекламних цілях;
● В односторонньому порядку змінювати Правила та Призовий
фонд з обов’язковою попередньою публікацією таких змін у
відповідному розділі на Сайті;
● Публікувати на Сайті Конкурсу додаткову інформацію про
Конкурс;
● На свій розгляд не допустити до участі в Конкурсі, визнати
недійсними результати участі в Конкурсі, а також заборонити

подальшу участь у Конкурсі будь-якій особі, що порушує
Правила та/або законодавство України, та/або права третіх
осіб.
8.5. У всьому, що не передбачене цими Правилами, Організатор та
Учасники Конкурсу керуються чинним законодавством України.
9. Обмеження відповідальності Організатора
9.1 Організатор не несе відповідальності перед Учасниками:
● за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх
обов’язків, передбачених Правилами;
● за неотримання Учасником сповіщення про перемогу в
Конкурсі по причині зазначення Учасником недостовірної
інформації під час реєстрації на Сайті Конкурсу: адреси
електронної пошти Учасника та номеру мобільного телефону;
● за правдивість наданих Учасниками персональних даних та
іншої інформації;
● за будь-які обставини та факти, діяльність/бездіяльність
Переможців, що унеможливили отримання Гранту;
● за форс-мажорні обставини, визначені українським
законодавством.
10. Інші умови
10.1. Організатор не відшкодовує Учасникам витрати, пов’язані з
участю у Конкурсі.
10.2. Реєстрація для участі у цьому Конкурсі є фактом
підтвердження і погодження Учасників з Правилами проведення
Конкурсу.
Факт участі у Конкурсі означає, що Учасники Конкурсу дають згоду
на зберігання та обробку їх персональних даних Організатором,
згідно з чинним українським законодавством, виключно з метою
вручення Призів, а також на те, що їх імена, прізвища, фотографії та
творчі робити можуть бути використані Організатором в рекламних
цілях в будь-якій країні без виплати винагороди Учасникам.

Всі витрати, пов’язані з участю в Конкурсі Учасник Конкурсу бере на
себе.
Додаткова інформація про Конкурс публікується Організатором на
Сайті.

