ПРАВИЛА КОНКУРСУ
ПРАВИЛА УЧАСТІ У КВЕСТІ ДЕ КІНО
1. ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Конкурс – Квест Де кіно, створений з метою популяризації фестивалю «Де кіно» на
території України.
1.2. Організатор Конкурсу - ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1» (надалі за текстом «Організатор
Конкурсу»). Місцезнаходження Організатора 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 23. ЄДРПОУ
23729809.
1.3. Виконавець Конкурсу ФОП Копилов Андрій Олександрович (надалі за текстом Виконавець
та/або Організатор). Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Івана Мар’яненка, буд.9, кв.6
1.4. Сайт Конкурсу – онлайн-платформа для Учасників, що знаходиться за адресою
http://dekino.com.ua/quest/

1.5. Завдання Конкурсу – складова Конкурсу, що призначена для виконання з метою
отримання фіксованої кількості балів, підвищення зацікавленості населення України до
фестивалю «Де кіно», а також підтримання позитивного іміджу та залучення глядачів та
учасників фестивалю «Де кіно».
1.6. Головний Подарунок – визначається Організатором Конкурсу на власний розсуд.
Характеристики/зовнішній вигляд Подарунків Конкурсу визначаються згідно з рішенням
Організатора/Виконавця Конкурсу та можуть відрізнятися від зображень на рекламноінформаційних матеріалах. Подарунки Конкурсу обміну та поверненню не підлягають.
Заміна Подарунків Конкурсу грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. Визначення кількості подарунків залишається за Організатором.
1.7. Для проведення Конкурсу Виконавець має право залучати третіх осіб, при цьому нестиме
повну відповідальність за їх дії.
1.8. Всі запитання стосовно Конкурсу можна надсилати на електронну скриньку Виконавця
dekino@questcreators.com при цьому, вказавши своє ім’я та номер контактного телефону.
2. УЧАСНИКИ
2.1. Учасником Конкурсу можуть бути будь-які фізичні особи - громадяни України, які постійно
проживають на території України, яким на момент проведення Конкурсу вже виповнилось
18 років, та які повністю згодні з умовами цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).
2.2. Фізична Особа вважається Учасником Конкурсу після успішної реєстрації на сайті Конкурсу
відповідно до умов цих Правил.
2.3. Організатори Конкурсу залишають за собою право дискваліфікувати Учасника Конкурсу,
якому не виповнилося 18 років на момент реєстрації на Сайті Конкурсу.
2.4. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Конкурсі іноземці та особи без громадянства.
3. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ (КВЕСТІ)
3.1. Для участі в Конкурсі зацікавлена особа реєструється на сайті Конкурсу шляхом
заповнення відповідної анкети, що призводить до автоматичного створення особистого
кабінету Учасника.
3.2. Особистий Кабінет Учасника створюється на базі Сайту Конкурсу. В Особистому Кабінеті
Учасник може отримати інформацію щодо Завдань Конкурсу, кількості балів та своїх
особистих даних, зазначених під час реєстрації та результатів проходження Завдань.
3.3. Після реєстрації на сайті Конкурсу Учасник отримує на вказану електронну адресу, перше
Завдання та інформацію щодо наступних Завдань. Інформація кожного з наступних
Завдань може бути надіслана шляхом електронного повідомлення на вказану при
реєстрації адресу. Організатор та Виконавець Конкурсу не несе відповідальність щодо
несвоєчасного отримання Учасником інформації про Завдання. Учасник самостійно
перевіряє інформацію про нові Завдання у Особистому Кабінеті та/або у власній
електронній пошті Учасника, що була вказана у реєстраційні формі.
3.4. Окрім відправлення Завдань, вказаними у п. 3.3. даних Правил способами, Організатор та
Виконавець Конкурсу публікуватиме Завдання на Сайті Конкурсу та соціальних мережах.

3.5. Учасник отримує два нагадування про Завдання Конкурсу. Кожне нагадування надходить
на електронну адресу Учасника, що була вказана у реєстраційні формі.
3.6. За виконання кожного Завдання передбачене нарахування балів. Кількість балів
вказується поряд із Завданням. Кількість балів, яку Учасник отримав за виконання Завдань,
відображається в Особистому кабінеті Учасника на сайті Конкурсу.
3.7. Кожен Учасник має змогу приєднатися до Конкурсу після дати оголошення його початку.
3.8. У випадку, коли Учасник приєднався до Конкурсу пізніше дати оголошення початку
Конкурсу (21 квітня 2017 року), Учасник має доступ до всіх Завдань на Сайті Конкурсу та
Особистому кабінеті. У випадку, коли можливість виконання Завдання вичерпалася, то
таке Завдання стає недоступним для виконання і ця інформація публікується поряд з
самим Завданням.
3.9. Учасник самостійно оплачує всі витрати в зв'язку з участю в Конкурсі, включаючи витрати
на проїзд та проживання.
3.10.
Учасник Конкурсу особисто несе відповідальність за охорону власного життя та
здоров’я. У разі нещасного випадку під час проходження Конкурсу, а ні Замовник, а ні
Виконавець, ні у яких випадках не будуть нести відповідальність за охорону життя та
здоров’я Учасника Конкурсу.
3.11.
Учаснику забороняється поширювати та розголошувати іншим Особам правильні
відповіді на Завдання Конкурсу до моменту завершення Конкурсу. У разі виявлення
порушень правил конкурсу Організатор та Виконавець має право заборонити Учаснику
учать у Конкурсі.
4. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Конкурс проходить з 21 квітня 2017 року до 23 вересня 2017 року включно.
4.2. Конкурс проводиться на території України, за винятком Автономної Республіки Крим,
тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична
операція*.
*у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента
України «Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від
13.04.2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та
збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014, Закону
України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей» від 16.09.2014 р., № 1680-VII та Постанови Верховної Ради України
«Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей
тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.
5. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. Конкурс умовно розділений на два етапи.
5.2. Перший етап – Відбірковий. Проходить з 21 квітня 2017 по 21 вересня 2017 року включно
та складається з 16 завдань, які будуть доступні для виконання на Сайті Конкурсу.
Відбірковий етап передбачає виконання Завдань, які публікуються на сайті Конкурсу.
Завдання можуть вимагати від Учасника виконання дій, таких як пошук інформації у
мережі Інтернет та/або власну присутність у зазначенному місці, де Учасник матиме змогу
виконати опубліковане на сайті Конкурсу завдання. Для переходу у Другий етап Конкурсу
– Фінальне завдання, Учасник має зібрати від 70 до 100 балів. Учасники, що зібрали менше
ніж 70 балів у Другий етап Конкурсу не проходять та залишають Конкурс.
5.3. Другий етап - Фінальне завдання. Учасник проходить Завдання Конкурсу під час
проведення Фестивалю «Де кіно». Фінальне завдання складається з 8 завдань, кожне з
яких оцінюється в 10 балів. Дата проведення Фестивалю «Де кіно» – 22-23 вересня 2017
року. Місце проведення Фестивалю «Де кіно» – Україна, м. Київ, вул. Закревського, 22. Час
проходження фінального Завдання Конкурсу Організатори Конкурсу повідомлять Учаснику

на особисту електронну адресу та/або в Особистому кабінеті. Для перемоги у Другому
етапі Конкурсу Учасник має зібрати максимальну кількість балів (150 балів).
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
6.1. Завдання має визначену кількість балів в залежності від складності виконання.
6.2. Ступінь складності Завдання оцінюють Організатори Конкурсу.
6.3. Кількість отриманих балів по кожному Завданню є фіксованою та однаковою для будьякого учасника Конкурсу.
6.4. Кожне Завдання містить єдину вірну відповідь.
6.5. Учасник зазначає свою відповідь у Особистому Кабінеті на Сайті Конкурсу.
6.6. Учасник має право вносити необмежену кількість варіантів відповіді, до моменту
введення вірної.
6.7. Відповідну кількість балів Учасник отримає після внесення вірної відповіді у Особистому
Кабінеті на Сайті Конкурсу.
6.7.1. Сайт Конкурсу автоматично нараховує відповідну кількість балів, після внесення вірної
відповіді на Сайті Конкурсу Учасником.
6.7.2. Нараховані бали Учасник може побачити в Особистому кабінеті на Сайті Конкурсу.
7. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
7.1. Переможець визначається шляхом набору максимальної кількості балів.
7.2. Максимальна кількість балів, разом із Фінальним завданням – 150 балів.
7.3. Учасник має можливість отримати 100 балів до виконання Фінального завдання.
7.4. Право участі у Фінальному завданні має Учасник, який отримав 70 балів і вище. Такі
Учасники отримують повідомлення на електронну пошту та безпосередньо на Сайті
Конкурсу, що вони мають право на участь у Фінальному Завданні, де визначатиметься
переможець Конкурсу, який отримає головний подарунок.
7.4.1. Учасник, який отримав менше 70 балів не проходить до участі у Фінальному завданні
та позбавляється права подальшої участі в Конкурсі.
7.4.2. До Фінального завдання допускається необмежена кількість Учасників, за умови
отримання Учасником 70 балів і вище.
7.5. Для того щоб прийняти участь у Фінальному Завданні, Учасники мають бути
безпосередньо присутні 23 вересня 2017 року у зазначеному в листі та на Сайті Конкурсу
місці та пройти реєстрацію у представників Виконавця та отримати правила участі у
Фінальному Завданні.
7.6. Якщо Учасник не зміг бути присутнім на Фінальному Завданні або не пройшов реєстрацію
Учасника на місці проведення Фінального Завдання, то такий Учасник втрачає право на
здобуття головного подарунку Конкурсу.
7.7. Фінальне Завдання починається та закінчується в зазначений, на сайті Конкурсу та у листах,
які були відправлені Учасникам, час і кожен зареєстрований на місці Учасник отримує ряд
завдань, які він може спробувати виконати, щоб заробити максимальну кількість балів, яка
враховується разом із балами отриманими під час Відбіркового етапу.
7.8. Кожне Завдання, з якого складається Фінальне Завдання, містить текст самого завдання,
кількість балів, які Учасник зможе отримати за його виконання та лист виконання, в якому
представники Виконавця та/або Організатора позначають, що Учасник вірно виконав
зазначені завдання, їх кількість та кількість отриманих ним балів.
7.9. Представники Виконавця складатимуть окрему комісію з визначеною кількістю осіб, які
будуть фіксувати бали Учасників. Нарахуванні бали Учасників вноситимуть до спеціального
протоколу.
7.10.
Представники Виконавця та/або Організатора підсумовують результати Фінального
Завдання та оголошують переможця Конкурсу.
7.11.
В разі отримання 150 балів кількома Учасниками, переможцем стає Учасник, що
виконав Фінальне завдання найшвидше.
7.12.У разі, якщо переможцями Конкурсу стали декілька Учасників, Організатори залишають за
собою право визначати переможця Конкурсу на власний розсуд.

8. ПОДАРУНКИ КОНКУРСУ
8.1. Подарунок Конкурсу визначає Організатор конкурсу на власний розсуд.
8.2. Характеристики/зовнішній вигляд Подарунків Конкурсу визначаються на розсуд
Організатора/Виконавця Конкурсу та можуть відрізнятися від зображень на рекламноінформаційних матеріалах. Подарунки Конкурсу обміну та поверненню не підлягають.
Заміна Подарунків Конкурсу грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається.
8.3. Організатор Конкурсу визначає необхідну кількість подарунків на власний розсуд.
8.4. Кількість Подарунків обмежена і складає кількість, зазначену в цих Правилах.
8.5. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю
Подарунків, передбачених цими Правилами.
9. ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ
9.1. У разі перемоги Учасника, Організатори Конкурсу, повідомляють Переможцю контакти
Особи, уповноваженої вручити приз.
9.2. Подарунки Конкурсу можуть бути отримані Переможцем Конкурсу лише на умовах цих
Правил.
9.3. Виконавець та Організатор не відповідають за будь-які витрати Учасників Конкурсу,
пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків.
9.4. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Подарунків
несе Виконавець.
9.5. По закінченні Періоду проведення Конкурсу, до 30 вересня 2017 року включно,
Виконавець складає протокол, у якому зазначаються отримувачі Подарунків. У протоколі
вказується прізвище та ім'я Переможця, паспортні дані, ідентифікаційний код, а також
його контактний телефон.
9.6. Результати процедури визначення переможців Конкурсу є остаточними й оскарженню не
підлягають. Виконавець гарантує об'єктивність проведення визначення переможців
Конкурсу, дані яких будуть внесені до Протоколу відповідно до цих Правил.
9.7. Один Учасник може отримати лише один Головний Подарунок Конкурсу.
9.8. Виплата грошового еквіваленту Подарунку заборонена.
10. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ
10.1. Інформування щодо Правил Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу
та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на Сайті.
10.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем протягом
всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов
Конкурсу можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Правила Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 10.1. Правил, якщо інше не
буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та
умов.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
11.1. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник Конкурсу надає Організаторам Конкурсу
свою згоду (в разі, якщо Учасником надаються персональні дані інших осіб, - гарантує
згоду таких осіб) на обробку наданих при реєстрації і/або згодом при проведенні Конкурсу
персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, номери засобів зв'язку та
адресу електронної пошти, для цілей організації і проведення Конкурсу, включаючи
передачу персональних даних Організаторам Конкурсу та її афілійованим особам, а також,
в разі обрання Учасника - фізичної особи переможцем Конкурсу, - публікацію його
прізвища, імені та по батькові, інших наданих учасником даних на Сайті Конкурсу.
11.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

12. ЗАКОНОДАВСТВО І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. Всі відносини, що виникають у зв'язку з Конкурсом, будуть регулюватися законодавством
України. Всі Учасники погоджуються на виняткову юрисдикцію України.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник погоджується з умовами цих Правил та
зобов'язується виконувати їх. Невиконання умов цих Правил є підставою для
дискваліфікації Учасника.
13.2. Організатори Конкурсу не несуть відповідальності за несвоєчасне отримання, втрату або
пошкодження Матеріалів або повідомлень, що направляються в зв'язку з Конкурсом.
Обов'язок забезпечити функціонування засобів зв'язку для своєчасного отримання
повідомлень, які направляються у зв'язку з Конкурсом, покладається на особу, яка подає
Матеріали (Учасника Конкурсу).
13.3. Учасник самостійно оплачує всі витрати в зв'язку з участю в Конкурсі, включаючи витрати
на проїзд та проживання. Учасник зобов'язується особисто бути присутнім при проведенні
Фінального завдання, в разі отримання ним 70 балів.
13.4. У разі визнання Організаторами будь-якого положення цих Правил недійсним всі інші
положення залишаються в силі.
13.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і
повністю згоден з цими Правилами Конкурсу і буде їх дотримуватися.
13.6. Учасник Конкурсу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник
Конкурсу бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з
можливою участю в Конкурсі та отриманням Подарунків Конкурсу.
13.7. Окрема плата за право участі в Конкурсі не стягується.
13.8. Для організації та проведення Конкурсу, а також для здійснення контролю за перебігом
Конкурсу Виконавець Конкурсу мають право залучати будь-яких третіх осіб.
13.9. Всі Учасники Конкурсу самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку
з участю в Конкурсі.
13.10. Учасники Конкурсу погоджуються не надавати засобам масової інформації відомості
про участь в Конкурсі та отримання Подарунків Конкурсу без згоди на це Виконавця
Конкурсу.
13.11. Організатор, Виконавець та залучені ним треті особи не несуть відповідальності за
невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха,
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші обставини, непідвладні
контролю з боку Організатора, Виконавця та залучених ним третіх осіб.
13.12. Організатор / Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності за помилки / збої при
передачі даних через Інтернет мережу або за допомогою телефонного зв'язку з вини
організацій зв'язку, в результаті технічних проблем і / або шахрайства в мережі Інтернет
та / або в каналах зв'язку, що використовуються при проведенні Конкурсу, а також з
інших причин, не залежних від Організатора / Виконавця.
13.13. Виконавець та Організатор не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Учасниками / Переможцями і прав на одержання Подарунків.
13.14. Всі відносини, що стосуються проведення даного Конкурсу, регулюються чинним
законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, і при не врегульованих правилами спірних питань, остаточне рішення
приймається Організатором Конкурсу.

