ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

«Конкурс активістських ініціатив імені Лесі Харченко» (надалі – «Правила»)

1. Загальні положення. Терміни та визначення:

Конкурс – всеукраїнський конкурс «Конкурс активістських ініціатив імені Лесі Харченко», що
реалізується в рамках та відповідно до умов Правил, та передбачає відбір Учасників/ць,
визначення Переможців/ниць, менторську та іншу підтримку під час реалізації проєктів
Перемож(ни)цями Конкурсу та презентацію результатів проєктів Переможців/ниць Конкурсу.

Мета Конкурсу – надати найкращим Учасникам/цям можливість реалізувати власні проєкти на
правозахисну тематику у співпраці з командою ГО “Емнесті Інтернешнл Юкрейн”, та
презентувати результати на фінальній події у Києві.

Організатор Конкурсу - ГО “Емнесті Інтернешнл Юкрейн”.
Учасник/ця – фізична особа, що має громадянство України, проживає на території України та
має повну цивільну дієздатність, яка заповнила та надіслала конкурсну анкету (надалі –
«Анкета»), заповнену належним чином, й отримала підтвердження про участь від Організатора
у вигляді електронного листа.

Приз Конкурсу – передбачена Правилами менторська підтримка для реалізації проєкту
Переможця Конкурсу, описаного в Анкеті, надання якої забезпечує Організатор на умовах і в
порядку, передбачених Правилами, а також фінансова підтримка реалізації проєкту (сумою до
30 тисяч гривень) - передбачає оплату рахунків відповідно до обґрунтованого в анкеті бюджету
проєкту.

Переможець – Учасник/ця, який/яка за суб’єктивним рішенням Організатора, визнаний
найбільш вмотивованим кандидатом або кандидаткою для призу Конкурсу та можливості
перейняти досвід команди ГО “Емнесті Інтернешнл Юкрейн”, тобто визнаний переможцем
Конкурсу.

Територія проведення Конкурсу (Територія) – вся територія України, підконтрольна українській
владі, за винятком зони проведення Операції Об`єднаних Сил та території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення
прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, No 1207 VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі
Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні

заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності
України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє
виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника
гарантувати належне проведення Конкурсу на цих територіях.

2. Умови проведення Конкурсу

2.1 Для участі в Конкурсі Учасник/ця протягом 1 Етапу Конкурсу заповнює та надсилає онлайнанкету, розміщену на офіційному вебсайті Організатора https://konkurs.amnesty.org.ua / (надалі
«Сайт»).
2.2 Зазначаючи в Анкеті всі передбачені відомості та надсилаючи Анкету, Учасник/ця Конкурсу
автоматично погоджується з усіма умовами Конкурсу, і дає згоду на безоплатне використання
наданої ним/нею інформації про себе, в тому числі на обробку його або її персональних даних
(прізвище, ім’я, по батькові, інформації зазначеної в профілі користувача соціальної мережі,
контактний номер мобільного телефону тощо) Організатором Конкурсу виключно для Конкурсу
та реалізації його мети, без обмежень за територією, способом та строками використання.
2.3 Учасник/ця надає детальний опис ідеї активістського проєкту у галузі прав людини,
відповідно до пріоритетів ГО “Емнесті Інтернешнл Юкрейн”, вказує тему проєкту, формат
(онлайн/офлайн), мету, аудиторію, чіткі дати реалізації, очікувані результати, орієнтований
бюджет та зазначає іншу інформацію відповідно до Анкети.
2.4 Учасник/ця Конкурсу самостійно несе відповідальність за дотримання прав третіх осіб при
наданні інформації, що зазначається ним/нею в Анкеті.
2.5 Надання Учасником/цею Конкурсу недостовірних/некоректних даних, зокрема щодо
засобів зв’язку з таким Учасником/цею, звільняє Організатора Конкурсу від обов’язку вручити
йому/їй приз Конкурсу і такий/а Учасник/ця втрачає право на отримання Призу. Учасник/ця
Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу
участь у Конкурсі.

2.6 Етапи (порядок) проведення Конкурсу:
-

-

-

1 етап - 16 лютого 2022 року по 6 березня 2022 року – подання заявок на участь шляхом
заповнення Учасниками/цями Анкет на Сайті. Учасник/ця може заповнити тільки 1
(одну) Анкету.
2 етап - 7 березня 2022 року по 27 березня 2022 року – обробка заявок Організатором
та визначення Переможців/иць експертним журі.
3 етап - 28 березня 2022 року – оголошення Фіналістів/ок конкурсу шляхом
опублікування списку Фіналістів/ок Конкурсу на Сайті та надсилання Фіналіст(к)ам
електронних листів.
4 етап - квітень 2022 року - фінал конкурсу у форматі тренінгу та пітчингу у Києві. Точні
дати здійснення тренінгу завчасно повідомляються Організатором Переможцям/ицям
засобами електронного зв’язку у відповідності до рішення Організатора щодо обраної
дати проведення тренінгу.

-

-

5 етап - квітень 2022 року - укладання Договорів між Організатором та
Переможцями/ницями Конкурсу.
6 етап - квітень 2022 року по 30 червня2022 року - Реалізація проєктів
Переможцями/ницями Конкурсу. Надання Організатором менторської підтримки та
консультацій для Переможців/иць Конкурсу.
7 етап - липень 2022 року – проведення фінальної події з презентацією результатів
реалізації проєктів Переможців/иць у Києві та публікація матеріалів про Конкурс та
Переможців/иць на сайті Конкурсу та в медіа.

2.7 Фіналісток/ів конкурсу визначатиме експертне журі.
2.8 Журі перевірятиме Анкети Учасників/иць на відповідність Правилам конкурсу та
оцінюватиме конкурсантів/ок на основі опису ідеї та концепції активістського проєкту на
правозахисну тематику.
2.9 Переможці/ниці Конкурсу будуть обрані за результатами пітчингу у Києві.
2.10 До Конкурсу не допускаються:
-

особи, які не відповідають вимогам, які висунуті до Учасника/ці у розділі 1 цих Правил
працівники/ці Організатора і будь-які інші особи, які беруть участь у підготовці та
проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки).

Організатор має право відмовити будь-якій особі в участі у Конкурсі без пояснення
(аргументації) свого рішення. Претензії щодо недопущення заявників до участі в Конкурсі
Організатор не приймає.
2.11 За рішенням журі Організатор може визначити та нагородити призами Конкурсу
максимум трьох 3 Переможців/ниць Конкурсу. Організатор залишає за собою право
нагородити менше або не нагородити нікого з Учасників/ць Конкурсу.
Менторська підтримка передбачає проведення тренінгу з проєктного менеджменту та
фінансової грамотності, а також регулярних консультацій та зустрічей з приводу реалізації
проєктів з представниками/цями команди ГО “Емнесті Інтернешнл Юкрейн” протягом квітня червня 2022 року.
Для контролю за оплатою рахунків відповідно до обґрунтованого в анкеті бюджету проєкту,
Переможець зобов’язаний у період зазначених Організатором на Сайті дат у квітні 2022 року
підписати Договір з Організатором.
2.12 Переможець/иця отримує право на отримання Призу лише після підписання Договору з
Організатором та отримання останнім впродовж квітня 2022 року від Переможця такої
інформації та документів:
Прізвище, ім’я, по батькові;
Контактний номер телефону;
Поштову адресу для листування;
Скан-копії всіх сторінок паспорту громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

3. Права та обов’язки Учасників/ць
3.1 Учасники/ці Конкурсу зобов’язані:
-

-

-

дотримуватися умов Конкурсу;
дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
зазначати повні, коректні та достовірні відомості щодо себе ;
вчасно і повно звітувати за використану фінансову підтримку для реалізації проєкту.
Деталі та особливості звітування зазначаються в Договорі із Переможцем/ницею
конкурсу.
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам/цям;
не маніпулювати рішенням Організатора;
брати участь у всіх заходах Конкурсу (зокрема, тренінгах, консультаціях та фінальній
події з презентацією результатів реалізації проєктів у Києві);
не присвоювати собі, або не передавати близьким родичам (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки) ні повністю, ані частково фінансову підтримку для оплати
рахунків, відповідно до обґрунтованого в анкеті бюджету проєкту;
у разі відмови від реалізації проєкту або його нереалізації з причин, пов’язаних із
Учасником/цею, Учасник/ця зобов’язується повністю повернути суму фінансової
підтримки Організатору.

3.2 Учасники/ці Конкурсу мають право:
-

бути вибраним одним із Переможців/ниць за результатами пітчингу й за умови
виконання всіх правил Конкурсу;
у разі перемоги отримати приз Конкурсу, для реалізації свого проєкту, а також брати
участь у тренінгу та зустрічах-консультаціях з командою ГО “Емнесті Інтернешнл
Юкрейн” і фінальній презентації результатів реалізації проєктів.

4. Умови отримання Призу Конкурсу
4.1 Організатор за результатами пітчингу особисто повідомляє Переможців/ниць Конкурсу про
належний їм приз Конкурсу, надавши повну інформацію про умови отримання призу Конкурсу.
Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасником/цею інформації про
себе під час реєстрації у відповідній формі.
4.2 У випадку відмови Переможця/ів від отримання призу Конкурсу, члени журі мають право
переглянути своє рішення щодо визнання такого/ї учасника/ці Переможцем/ицею та обрати
іншого Переможця/ицю.
4.3 Організатор має право відмовити Переможцеві/цям в отриманні призу Конкурсу на таких
підставах, але не виключно:
-

невиконання та/або порушення Переможцем умов Конкурсу.

-

-

-

Переможець Конкурсу впродовж 5 календарних днів з моменту його оголошення
Переможцем/ицею Конкурсу не надав Організатору копії документів, які зазначені в
пункті 2.12 цих Правил;
якщо Переможець/ниця усно або письмово за допомогою засобів електронного зв’язку
заявить про свою відмову від отримання призу Конкурсу;
у разі виявлення надання Учасником/цею даних паспорта громадянина України або
реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб платників податків, що належать іншій особі;
у разі неможливості ідентифікувати Учасника/цю або Переможця/ницю;
з інших підстав.

4.4 Грошова та/або будь-яка інша компенсація призів Конкурсу не видається.
4.5 Інші Учасники/ці, що не здобули право на отримання призу Конкурсу, позбавлені права
отримати будь-які інші заохочення та компенсації.
4.6 Організатор не несе відповідальності за життя та здоров’я Переможців/ниць під час
проведення тренінгу та події-презентації фінальних результатів реалізації проєктів, в тому числі
під час трансферу.

5. Інші умови Конкурсу
5.1 Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками/цями інформації
щодо наданих ними контактів (електронна пошта, телефонний номер тощо).
5.2 Всі рішення Організатора, зокрема, що стосуються результатів Конкурсу, є остаточними і
обов’язковими для всіх Учасників й оскарженню не підлягають.
5.3 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил та умов
Конкурсу, будь-які спірні питання та/або питання, неврегульовані Правилами, остаточно
вирішуються Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
5.4 Організатор має право використовувати дані Переможців/иць та Учасників/иць Конкурсу,
(П.І.Б., електронну адресу та інші) для публічного інформування про організаційні деталі
Конкурсу та комунікацію в рамках реалізації та презентації результатів реалізації проєктів.
5.5 Організатор має право змінювати Правила в односторонньому порядку. Учасник/ця
Конкурсу ознайомлений/а та погоджується з такими умовами. Ці Правила, так само як і зміни
до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті
5.6 Про детальні умови Конкурсу та порядок участі в Конкурсі можна дізнатись, надіславши
лист на електронну пошту info@amnesty.org.ua або на вебсайті https://konkurs.amnesty.org.ua/.
5.7. Якщо з будь-якої причини даний Конкурс не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, спричинені комп'ютерними вірусами, несправностями 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 або належне проведення
Конкурсу, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, або тимчасово
припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними будь-які попередні домовленості.

5.8. Організатор не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, провайдерів, внаслідок
яких електронні листи надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
5.9. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсною будь-яку попередню
домовленість та/або реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в Конкурсі будь-якій
особі, яка підробляє або отримує вигоду з підробки будь-яких документів, або інформації,
процесу реєстрації або інших етапів Конкурсу або ж діє, порушуючи ці Правила, деструктивним
чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду
Організатору, або будь-якій іншій особі.
5.10. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження,
що перешкоджають шахрайству в Конкурсі. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної
поведінки Учасника/ці Конкурсу він/вона може бути усунений/ою від участі в Конкурсі.
Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Конкурсі на підставі наявних у
нього можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і Правил.
5.11. Для цілей Конкурсу та з метою виконання цих Правил, Учасник/ця надає право
здійснювати обробку його/її персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в
базах даних, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при
потребі). Організатор бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від
несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій
стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам,
уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених
цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). У випадку зміни своїх
персональних даних Учасник/ця має надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись
через канали комунікації Конкурсу з відповідним повідомленням. У разі невиконання
Учасником/цею даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки,
пов'язані з використанням застарілих даних Учасника/ці.
5.12. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а
саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі всі Учасники/ці свідчать і підтверджують,
що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
5.13. Організатор залишає за собою право в будь-який момент змінити приз Конкурсу шляхом
опублікування оновленої інформації на Сайті.
5.14. Оподаткування призу Конкурсу здійснюється Організатором відповідно до чинного
законодавства України.

6. Порядок і спосіб інформування про умови Конкурсу
6.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом розміщення тексту цих
Правил та іншої інформації на сайті Конкурсу, а також на сайті ГО “Емнесті Інтернешнл
Юкрейн”.

