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«ЗАТВЕРДЖУЮ»:
Голова Громадської організації
«Клуб шанувальників ретро та 
реплікарів «Діксі-ретро»
«29» вересня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про фотоконкурс "Я ЇДУ НА РЕТРОФЕСТ!"

1. Загальні положення.

1.1. Громадська  організація  «Клуб шанувальників  ретро  та  реплікарів  «Діксі-

ретро» (надалі - «Організатор конкурсу») організовує проведення фотоконкурсу "Я

ЇДУ  НА  РЕТРОФЕСТ!"  (надалі  за  текстом  -  «Конкурс»)  у  відповідності  до

законодавства України, Статуту та своїх локальних нормативно-правових актів.

2. Мета конкурсу.

2.1.  Метою  конкурсу  є  популярізація  Другого  міжнародного  фестивалю  стилю

«РетроФест»,  що  відбудеться  9-11  червня  2017  року  у  місті  Кам'янець-

Подільський.

 

3. Строки проведення конкурсу.

3.1. Конкурс проводиться з 10:00 1 жовтня 2016р до 10:00 1 листопада 2016р за

Київським часом. 
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3.2. Дати  та  час  проведення  конкурсу  можуть  бути  змінені  за  рішенням

Організатора Конкурсу, про що Організатор конкурсу повідомляє учасників тим

самим способом, яким було розміщено інформацію про оголошення Конкурсу.

4. Вимоги до учасників конкурсу

4.1. В  конкурсі  можуть  приймати  участь  фізичні  особи,  які  досягли  18-ти

річного віку (надалі за текстом – «Учасник» або «Учасники»).

4.2. Для  того,  щоб  прийняти  участь  у  конкурсі,  учасник  має  бути

зареєстрованим у соціальних мережах Facebook або Instagram. 

4.3. Приймаючи  участь  у  конкурсі,  кожний  учасник  дає  свою  згоду  на

використання  його персональних даних в  маркетингових цілях та/або з  іншою

метою,  яка  не  суперечить  чинному  законодавству  України  (у  т.ч.  шляхом

передачі  третім  особам),  зокрема,  безкоштовне  використання  імені,  фамілії,

фотографії,  інтерв'ю  або  інших  матеріалів  про  учасника  з

рекламною/маркетинговою  метою,  у  т.ч.  право  публікації  у  ЗМІ,  будь-яких

друкованих виданнях,  аудіо-,  відеоматеріалах,  інтерв'ю,   а  також для  передачі

інформації,  повідомлень  (у  т.ч.  рекламного  характеру)  і  т.п.,  без  будь-яких

обмежень  по  території,  часу  та  засобу  використання.  Таке  використання  є

безкоштовним, Організатор конкурсу ніяким чином не буде відшкодовувати таке

використання персональних даних про учасника Конурсу. 

4.4. Учасник конкурсу зобов’язаний надати правдиву та достовірну інформацію

про себе.

5. Завдання конкурсу

5.1. Завдання Конкурсу полягає у тому, що учасник повинен: 
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5.1.1. завітати 1 або 2 жовтня 2016 року до Технічного фестивалю «OLD CAR

LAND», що пройде на території Державного музею авіації за адресою: вулиця

Медова  1,  місто  Київ  (Вартість  вхідних  квитків  визначається  організаторами

фестивалю «OLD CAR LAND»);

5.1.2. знайти експозицію Другого міжнародного фестивалю стилю  «РетроФест»

(орієнтир - червоний літак АН-2) та банер фестивалю;

5.1.3. зробити  фото  з  хештегом  #RetroFestUA  або  #яХОЧУнаРетроФест,  або

#яЇДУнаРетроФест (таблички з тегами для фото надає Організатор конкурсу);

5.1.4.  розмістити фото з відповідним хештегом на своїй сторінці в Facebook або

Instagram і зробити допис до фрази: "Ретрофест - це....", зазначивши, що саме для

вас значить фестиваль.

5.2. Всі  фотографії  і  тексти,  що  подаються  на  Конкурс  мають  відповідати

наступним вимогам:

5.2.1. не  мають  містити  ненормативної  лексики,  погрози,  образи,  клевету,

сексуального, еротичного чи порнографічного змісту, богохульства, не спонукати

до ненависті  або войовничості  до будь-якої особи чи групи осіб,  принижувати

честь та гідність будь-кого;

5.2.2. не мають містити контент, матеріал чи елемент, що порушує норми чинного

законодавства України, у тому числі права інтелектуальної власності інших осіб;

5.2.3. не мають містити контент,  матеріал чи елемент,  що відображає рекламу,

слоган, логотип, товарний знак третьої особи, або будь-яким іншим чином вказує

на спонсорство, підтримку з боку третьої особи, комерційної організації;

5.2.4. мають відповідати духу Конкурсу;
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5.2.5. мають бути оригінальними, не опублікованими раніше, та такими, що не

містять,  чи  не  використовують  будь-яким  іншим  чином  контент,  матеріал  чи

елемент що належить третій стороні.

6. Конкурсна комісія. Визначення переможця.

6.1. Переможець Конкурсу визначається Конкурсною комісією.

6.2. Конкурсна комісія складається з Голови та членів Конкурсної комісії. 

6.3. Персональний склад Конкурсної комісії визначає Організатор конкурсу.

6.4. Переможець  Конкурсу  визначається  Конкурсною  комісією  з  числа

учасників, які належним чином і в повному обсязі виконали завдання Конкурсу та

зробили, на думку Конкурсної комісії, найкращий допис про фестиваль, який є

оригінальним та як найкраще відповідає духу Другого міжнародного фестивалю

стилю «РетроФест».  

6.5. Результати конкурсу будуть опубліковані на офіційному сайті фестивалю -

http://retrofest.ua  та  на  офіційній  сторінці  фестивалю  у  Фейсбук  -

https://www.facebook.com/retrofestua 2 листопада 2016 року.

6.6. Дані учасника Конкурсу, що визначений преможцем, будуть перевірені на

правильність та відповідність всім умовам Конкурсу. 

6.7. Переможець буде сповіщений про перемогу у Конкурсі через мессенджер

відповідної  соціальної  мережі.  У  разі  відсутності  відповіді  переможця  на

повідомлення  Організатору  Конкурсу  протягом  3-х  днів  з  моменту  першого

повідомлення, йому буде надіслано повторне повідомлення. У разі, якщо на друге

повідомлення Організатор Конкурсу не отримає зворотнього зв'язку протягом 3-х

днів,  переможець  може  бути  дискваліфікований.  У  разі  дискваліфікації

переможця, Конкурсна комісія обирає іншого переможця. 
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7. Приз за перемогу у Конкурсі

7.1. Переможець  Конкурсу  отримує  приз  -  путівку  на  2  особи  на  Другий

міжнародний фестиваль стилю «РетроФест», що відбудеться 9-11 червня 2017 року

у місті Кам'янець-Подільський. 

7.2. Під путівкою розуміється:

7.2.1. надання переможцю залізничних та/або автобусних квитків для 2-х осіб від

вказаного  переможцем обласного  центру  (за  винятком окупованих територій  та

АРК) до міста Кам'янець-Подільський та у зворотньому сполученні;

7.2.2.  перебування  в  готелі,  розташованому  у  місті  Кам'янець-Подільський,  з

14:00  9  червня  2017  року  до  12:00  12  червня  2017  року  у  2-місному  номері

(стандарт); 

7.2.3. квитки на 2 особи для відвідування усіх фестивальних заходів (у тому числі

і тих, що передбачають оплату за відвідування або особливий рівень доступу). 

7.3. Організатор залишає за собою право на власний розсуд обирати готель та

вид транспорту для забезпечення трансферу переможця. 

7.4. Для  отримання  призу  може  бути  необхідним  підписання  переможцем

відповідних документів відповідно до діючого законодавства, що є обов’язковою

умовою  отримання  приза.  У  разі  відмови  переможця  підписати  необхідні

документі,  Організатор  має  право  діскваліфікувати  його  та  обрати  іншого

переможця.

7.5. Організатор  конкурсу,  відповідно  до  Податкового  кодексу  України,  є

податковим агентом та зобов’язаний під час виплати призу нарахувати та сплатити

податок на дохід фізичної особи (ПДФО) та воєнний збір у порядку та за ставкою

відповідно  до  податкового  законодавства  України.  Переможець  зобов’язаний
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надати  Організатору  Конкурсу  всі  документи,  необхідні  для  оформлення  та

надання приза (путівки), а також нарахування та сплати ПДФО та воєнного збору,

включаючи,  але  не  обмежуючись:  копію  всіх  сторінок  паспорту  та  копію

ідентифікаційного номеру (карти фізичної осбои - платника податку) осіб, на ім’я

яких  буде  оформлено  приз  (путівку).  У  разі  ненадання  необхідних  документів

переможцем, він втрачає право на отримання призу, а Організатор Конкурсу має

право обрати іншого переможця. 

8. Права та обов’язки учасників та переможця Конкурсу.

8.1. Учасник  володіє  виключними  авторськими  правами  на  фотографію,  яку

надає на Конкурс.  Подаючи фотографію на Конкурс,  учасник  безоплатно надає

Організатору Конкурсу дозвіл (ліцензію) на використання фотографії наступними

способами: відтворювати фотографію, здійснювати ії публічний показ і доведення

до широкого  загалу,  розміщати  фотографію у соціальних мережах,  публікувати

фотографію будь-якими іншими способами або використовувати будь-яким іншим

способом на весь строк дії авторських прав. Крім того, учасник надає Організатору

конкурсу  право  надавати  іншим  особам  право  на  використання  фотографії

зазначеними вище способами (право укладати субліцензійні договори). При цьому,

Організатор  Конкурсу  не  зобов’язаний  зазначати  ім’я  учасника  Конкурсу  при

кожному  використанні  фотографії.  Учасник  зобов’язується  за  вимогою

Організатора  Конкурсу  укласти  відповідний  ліцензійний  договір  у  письмовій

формі.

8.2. Учасники погоджуються, що персональні дані, що подаються ними під час

участі у Конкурсі, включаючи, але не обмежуючись: ім'я, прізвище, по-батькові,

поштова  адреса,  телефонний  номер,  адреса  електронної  пошти  та  інші  данні,

збираються,  записуються,  систематизуються,  зберігаються,  уточнюються,

передаються  та  використовуються  іншим  способом  Організатором  Конкурсу,
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включаючи  транскордонну  передачу  територією  країн,  що  не  забезпечують

належне збереження персональних даних. Приймаючи участь у Конкурсі учасник

погоджується на обробку своїх персональних даних Організатором.

8.3. Приймаючи участь у Конкурсі, Учасник погоджується на участь у будь-якій

інформаційній  або  рекламній  діяльності,  пов'язаній  із  Конкурсом,  згідно

обґрунтованого  прохання  Організатора  та  за  рахунок  Організатора,  а  також

погоджується на використання свого імені та зображення Організатором конкурсу.

Організатор завчасно повідомляє учасника про будь-який запит ЗМІ на проведення

інтерв'ю.  Фотографії  також можуть бути використані  пресою та ЗМІ,  і  учасник

погоджується  на  таке  використання.  Організатор  Конкурсу  залишає  за  собою

право  на  публікацію  для  реклами  імен,  фотографій  і  зображень  учасників  на

офіційному сайті Організатора чи з використанням інших ЗМІ.

4. Права та обов’язки Організатора конкурсу

4.1. Організатор Конкурсу має право:

4.1.1.  не  приймати  до  участі  у  Конкурсі  фото,  які  не  відповідають  вимогам,

визначеним у цьому Положенні;

4.1.2. відсторонити учасника від Конкурсу у разі, коли Організатор Конкурсу має

підстави вважати, що учасник намагався негативно впливати на законну роботу

Конкурсу шляхом шахрайства, обману, інших дій, або якщо дії учасника містять

погрозу, образу, заважають іншим учасникам Конкурсу та/або Конкурсній комісії

у проведенні Конкурсу;

4.1.3.  Відстоонити  учасника  від  конкурсу,  якщо  стане  очевидним,  що  учасник

надав неправдиву та недостовірну інформацію про себе.
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4.2.  Організатор  конкурсу  не  несе  відповідальності  у  разі,  якщо  дії  учасника

порушують права інших осіб,  у  тому числі  порушуюють право інтелектуальної

власності інших осіб.

4.2. Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу сторонніх сервісів,

компьютерних  та  соціальних  мереж,  своєчасності  передання  данних  та  їх

збереження у таких мережах.

Голова 
Громадської організації
«Клуб шанувальників ретро 
та реплікарів «Діксі-ретро»                     О.П.Дика


