
ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ТВОРЧИЙ КОНКУРС «Різдво із Volvo» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Творчий конкурс «Різдво із Volvo» (надалі – творчий конкурс) проводиться ТОВ «Віннер Імпортс Україна, 
Лтд» (код ЄДРПОУ 22054535, місцезнаходження: 08112, Україна, Київська область, Києво-Святошинський 
район, с. Капітанівка, вул. Дачна, 5-А) (надалі – Організатор творчого конкурсу). 
1.2. Творчий конкурс проводиться з метою просування автомобілів бренду «Volvo». 
1.3. Місце проведення конкурсу: територія України за виключенням тимчасово окупованих територій, або 
тих, що підконтрольні терористичним організаціям. 
1.4. Контакти організаторів конкурсу: ischmidt@winner.ua. 
1.5. Строк проведення конкурсу: 10 жовтня – 31 жовтня 2019 року. 
1.6. Конкурс проводиться в 3 етапи:  
I етап (з 10 жовтня 2019 року до 31 жовтня 2019 року) – оголошення конкурсу та умов його проведення; 
реєстрація учасників, виконання творчого завдання та подання результатів творчої діяльності журі творчого 
конкурсу. 
II етап (з 01 листопада 2019 року до 10 листопада 2019 року) – визначення переможця творчого конкурсу 
серед Учасників. 
ІІІ етап (до 20 листопада 2019 року) –  оголошення переможця творчого конкурсу на офіційному веб-сайті 
volvocars.com.ua та на сторінці бренду у соціальних мережах Facebook та Instagram  в Україні. 

 
 

2. УМОВИ ДО УЧАСНИКІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ  
2.1.  Учасником конкурсу може бути будь-яка фізична-особа, яка: 
2.1.1.є дитиною віком від 5 до 13 років; 
2.1.2. надала згоду батьків (батька та/або мати) на участь у конкурсі (а) в електронній формі на сторінці 
Facebook фразою «Я, _____ (ПІБ), є матір`ю/батьком дитини _________________ (ПІБ), _________ років, 
надаю згоду дитині на участь у творчому конкурсі, підтверджую ознайомлення з умовами конкурсу та 
приймаю їх повністю» та (б) після оголошення результатів творчого конкурсу у випадку визнання такого 
учасника переможцем – у письмовій формі; 
2.1.3. прийме умови участі у цьому конкурсі у повному обсязі; 
2.1.4. надасть згоду на обробку своїх персональних даних; 
2.2. Організатор творчого конкурсу повідомляє та гарантує, що персональні дані учасників творчого конкурсу 
та/або їх батьків, що будуть надаватися в межах проведення цього творчого конкурсу будуть доступні лише 
адміністраторам творчого конкурсу, організатору та його співробітникам. Організатор творчого конкурсу не 
несе відповідальність за персональні дані, які будуть опубліковані учасниками в соціальних мережах.  
2.3. Учасник творчого конкурсу, що зареєструвався та взяв участь у творчому конкурсі, після оголошення 
результатів творчого конкурсу та у випадку визначення його переможцем має надати документарне 
підтвердження інформації, що він вказував відповідно до п. 2.1. У випадку невідповідності попередньо 
наданої інформації та/або невідповідність учасника вимогам, які до нього ставляться у цьому розділі, такий 
учасник дискваліфікується (виключається) із переліку учасників або переможців та не може бути визнаний 
переможцем цього конкурсу.  
 

3. УМОВИ УЧАСТІ У ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ 
3.1. Для участі у творчому конкурсі необхідно: 
3.1.1. виконати творче завдання: 
(а) намалювати від руки малюнок з використанням фарб, олівців, ручок чи іншого приладдя; 
(б) малюнок має містити зображення автомобіля Volvo та новорічну атрибутику (символи); 
(в) на малюнку має бути зазначено ім’я, прізвище автора (дитини) та кількість повних років. 
3.1.2. викласти малюнок на власній сторінці та/або сторінках батьків у соціальних мережах Facebook або 
Instagram із хештегом (а) #volvochristmas та тегом @volvocars.ukraine в Instagram; або (б) @VolvoCarsUkraine 
- у Facebook. 
3.1.3. учасник та його батьки погоджуються передати майнові права на малюнок відповідно до розділу 6 цих 
Правил. 
3.2. Учасник за період дії творчого конкурсу має намалювати та викласти 1 малюнок. 
3.3. Усі дії мають бути виконані Учасниками до 30 листопада 2019 року 24:00 години. Після цього Творчий 
конкурс вважається завершеним та розпочинається процедура визначення Переможця. 
 

4. ВИЗНАЕЧННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
4.1. Переможцем творчого конкурсу може бути лише один Учасник, який визначається у 2-а етапи: 
(а) результати оцінювання та голосування журі творчого конкурсу; та 



(б) відповідність вимогам до Учасників; та 
(в) підписання Учасником та батьками відповідних погоджень. 
4.2. Журі складається з працівників організатора творчого конкурсу у кількості 5 осіб. Журі визначає 
переможця на власний смак та вибір, керуючись своїми переконаннями шляхом відкритого голосування. 
Кожен член журі має 1 голос.  
4.3. Визначення переможця відбувається до 10 листопада 2019 року. Переможцем стає Учасник, який 
набрав найбільшу кількість голосів членів жюрі. Результати голосування оформлюються в Рішенні про 
результати творчого конкурсу (форма міститься у додатку №1). 
4.4. Після визначення Учасника (претендента на звання переможця), такий Учасник та його батьки протягом 
3 робочих днів підписують письмову форму згоди на участь у творчому конкурсі дитини; батьки надають 
підтверджуючі документи дитини та їх (копію паспорту, копію довідки ІПН, копію свідоцтва про народження); 
батьки дають згоду в письмовій формі на передачу виключних майнових прав на малюнок Організатору 
конкурсу у обсязі, що визначений розділом 6 та за формою, що міститься у додатку №2. 
4.5. Якщо Учасник та/або його батьки не виконають умови, що визначені у п. 4.4., тоді такий Учасник 
дискваліфікується, та журі визначає наступного Учасника (претендента на звання переможця). 
4.6. У випадку якщо Учасник відмовляється стати Переможцем конкурсу з будь-яких підстав, Організатори 
визначають іншого переможця за такою самою процедурою. 
4.7. Якщо Учасник (претендент на переможця) не надає необхідні документи Організаторам впродовж 12 
годин з моменту отримання повідомлення, то він вважається таким, що відмовився від звання Переможця та 
призу. 
4.8. Переможець оголошується на сайті volvocars.com.ua та на сторінці бренду у соціальних мережах 
Facebook та Instagram  в Україні. 
. 
 

5. ПРИЗ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
5.1. За результатами конкурсу Переможець отримує: дитячий іграшковий автомобіль на радіокеруванні 
бренду Volvo. 
5.2. Організатор творчого конкурсу залишає за собою право змінювати деталі та характеристики Призу 
(наприклад, колір тощо). 
5.3. Приз не виплачується у грошовому еквіваленті. 
5.4.  Співробітники Організатора конкурсу вважаються операційною командою конкурсу та їх діти не можуть 
брати участь у творчому конкурсі. 
5.5. Малюнок Переможця буде використовуватись Організатором конкурсу у якості новорічної листівки 
бренду Volvo, може бути розміщений в рекламі та будь-яких виданнях, а також використаний будь-яким 
способом. 
 

6. АВТОРСЬКІ ПРАВА НА МАЛЮНОК, ЯКИЙ БУВ ОБРАНИЙ ПЕРЕМОЖНИМ 
6.1. Враховуючи, що в результаті участі в цьому Творчому конкурсі будуть створені об’єкти авторських прав 
(надалі Твори на замовлення), батьки Переможця конкурсу (батько та/або мати) зобов’язуються при 
створені малюнку дотримуватись особистих немайнових та майнових прав авторів інших творів. 
6.2. Особисті немайнові права на малюнок, що буде створено в результаті участі в творчому конкурсі, 
залишаються за автором. 
6.3. Переможець за згодою батьків (мати та/або батька) надає згоду на анонімність авторства під час 
використання малюнку Організатором. 
6.4. Переможець за згодою батьків (мати та/або батька) погоджується на те, що Організатор може у 
майбутньому змінити малюнок в будь-який спосіб, формі та це не зашкодить честі та репутації автора 
малюнку. 
6.5. На умовах викладених в цьому розділі батьки Переможця конкурсу (батько та/або мати)  в повному 
обсязі (складі) передають (відчужують) Організатору виключні майнові права, а Організатор приймає такі 
права на об’єкти прав інтелектуальної власності – малюнок, що виграє творчий конкурс. Зокрема, але не 
обмежуючись, Організатор отримує: 
а) виключне право на використання малюнку у будь-якій формі і будь-яким способом; 
б) виключне право на дозвіл або заборону використання малюнку іншими особами, наприклад:   
 відтворення творів; 
 публічне виконання і публічне сповіщення творів; 
 публічну демонстрацію і публічний показ; 
 будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що 
здійснила перше оприлюднення; 
 переклади творів; 
 переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 
 включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 



 розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в 
майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 
 подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 
доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 
 здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим 
способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних 
творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує 
комп'ютер; 
 імпорт примірників творів. 
Цей перелік не є вичерпним.   
6.6. Виключні майнові права, зазначені у п. 6.5., згоди та погодження, визначені п.п. 6.2-6.4., вважаються 
передані з моменту направлення малюнку до журі конкурсу як передбачено цим положенням; і за згодою 
сторін не потребує складання інших документів. 
6.7. Виключні майнові права, зазначені у п. 6.5, згоди та погодження, визначені п.п. 6.2-6.4, надані в повному 
обсязі; діють без обмеження у часі (безстроково); а також без обмеження території (діють на будь-якій 
території - в Україні та поза межами України). 
6.8. Після передачі всіх виключних майнових прав, зазначені у п. 6.5 Переможець втрачає будь-які майнові 
права на малюнок та не може ніяким чином використовувати його. 
 

Додатки: 
1. Додаток 1. Форма рішення жюрі 
2. Додаток 2. Згода на передачу виключних майнових прав на малюнок 
 
 

 

 

 



Додаток 1. Форма рішення журі 
 

 
РІШЕННЯ  

про результати творчого конкурсу _______________________________________________________________,  
(назва творчого конкурсу) 

проведеного в ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», 
від «___»_____________20___ року 

 
 Журі творчого конкурсу у складі: 

1. 
2. 
3.  
… 

визнає переможця творчого конкурсу та пропонує нагородити: ___________________ з малюнком (фото малюнку) 
 

 
 
Підписи 
 
ПІБ, посада,  ______________ (дата)



Додаток 2. Форма згоди на передачу виключних майнових прав на малюнок Переможця 
 

 
Згода на передачу виключних майнових прав на малюнок Переможця 

 
Я, ______________________ (ПІБ), паспорт __________________, виданий _________________, ІПН 

___________________, є матір’ю/батьком ___________________________ (ПІБ дитини), свідоцтво про 
народження ______________(надалі – Дитина), що підтверджується _________________ як законний 
представник дитини: 

 
1. Надаю згоду на участь моєї Дитини у творчому конкурсі ________________та узгоджую всі умови 

творчого конкурсу. 
2. Погоджуюсь, що особисті немайнові права на малюнок, що буде створено в результаті участі в 

творчому конкурсі, залишаються за автором – Дитиною. 
3. Надаю згоду на анонімність авторства під час використання малюнку Організатором. 
4. Погоджую те, що Організатор може у майбутньому змінити малюнок в будь-який спосіб, формі та це 

не зашкодить честі та репутації автора малюнку. 
5. В повному обсязі (складі) передаю (відчужую) Організатору виключні майнові права на об’єкт прав 

інтелектуальної власності – малюнок, що виграє творчий конкурс. Зокрема, але не обмежуючись, 
Організатор отримує: 

а) виключне право на використання малюнку у будь-якій формі і будь-яким способом; 
б) виключне право на дозвіл або заборону використання малюнку іншими особами, наприклад:   
 відтворення творів; 
 публічне виконання і публічне сповіщення творів; 
 публічну демонстрацію і публічний показ; 
 будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що 
здійснила перше оприлюднення; 
 переклади творів; 
 переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 
 включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 
 розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в 
майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 
 подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 
доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 
 здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим 
способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних 
творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує 
комп'ютер; 
 імпорт примірників творів. 
Цей перелік не є вичерпним.   
6. Виключні майнові права, зазначені у п. 5., згоди та погодження, визначені п.п. 2-4., вважаються передані з 
моменту направлення малюнку до журі конкурсу як передбачено цим положенням; і за згодою сторін не 
потребує складання інших документів. 
7. Виключні майнові права, зазначені у п. 5, згоди та погодження, визначені п.п. 2-4, надані в повному обсязі; 
діють без обмеження у часі (безстроково); а також без обмеження території (діють на будь-якій території - в 
Україні та поза межами України). 
8. Після передачі всіх виключних майнових прав, зазначені у п. 5 Переможець втрачає будь-які майнові 
права на малюнок та не може ніяким чином використовувати його. 

 
 
(ПІБ) ____________ (дата) 
 

 

 


