Умови участі у конкурсі «Моя школа майбутнього»

Термін дії: з 18.12.2017 по 31.03.2018
1. Конкурс
1.1

В рамках проекту «Українсько-німецький рік мов 2017/2018» Goethe-Institut в
Україні проводить конкурс «Моя школа майбутнього».

1.2

Участь у конкурсі є безкоштовною.

1.3

Конкурс триває з 18.12.2017, 0:00 год. по 31.03.2018, 23:59 год. за Київським
часом.

2. Участь
2.1

Подаючи заявку на участь, учасник повністю погоджується з умовами участі та
пунктом 8.2 чинного законодавства Німеччини про участь у змаганнях.

2.2

Взяти участь може будь-яка фізична особа в Україні, яка є вчителем в
державній загальноосвітній школі, де викладається або з 2018/2019 року
вводиться вивчення німецької мови.

2.3

Для участі у конкурсі потрібно:
i.

Надіслати повністю заповнений німецькою мовою формуляр-заявку з
проектною документацією та ілюстраційним матеріалом/ами, згоду з умовами
подальшого використання Goethe-Institut персональних даних, а також згоду з
умовами участі в конкурсі.

ii.

Участь у конкурсі, а також шанси на перемогу в ньому не пов’язані з покупкою
товарів або використанням будь-яких послуг.

3. Умови проведення конкурсу
3.1

Учасник має заповнити формуляр-заявку. У формулярі всі поля мають бути
заповненими.

3.2

Учасник має підготувати та подати ілюстраційний або інший графічний чи відео
матеріал, що містить проектну роботу чи її результати. Ці матеріали повинні
бути підготовлені учасником самостійно, виключається використання/надання
професійної допомоги.
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3.3

Графічний матеріал не має технічних обмежень. Учасник самостійно несе
відповідальність за неушкодженне надходження файлів розміром більше 50 МБ
через файлообмінник до Goethe-Institut в Україні.

3.4

Документи повинні надійти в Goethe-Institut до 31.03.2018, 23:59 год. (Ел. пошта:
Viktoria.Korzhyk@goethe.de). Файли розміром більше 50 МБ можна надсилати за
допомогою файлообмінника на адресу Goethe-Institut, і вони мають бути на
файлообміннику до 31.03.2018, 23:59 год.

3.5

Заповнену формуляр-заявку, графічні матеріали, підписану згоду на
використання та обробку персональних даних Goethe-Institut потрібно у вказані
терміни відправити на вище зазначену електронну адресу співробітника.

3.6

Передумовою для перемоги у конкурсі є надсилання коректно заповненого
формуляра-заявки, графічних матеріалів, що відповідають вищевказаним
критеріям, а також підписані умови участі в конкурсі та згода на використання
та обробку персональних даних. Про те, яке місце посядуть учасники конкурсу,
визначає журі, зазначене в оголошення про конкурс.

3.7

Про результати конкурсу переможців буде проінформовано електронною
поштою.

3.8

У разі, якщо переможець не відповідає на повідомлення електронною поштою
протягом 10 днів, право на отримання призу втрачається і переходить до
учасника, наступного в списку.

Переможець отримає наступний приз:
Перше місце: подорож до Німеччини для знайомства з інновативними
напрямами та формами роботи шкільної системи Німеччини.
Друге та третє місце: цінні подарунки
Десять найкращих пакетів проектної документації презентують під час освітнього
конгресу та опублікують на вебсторінці Goethe-Institut в Україні.
4.
4.1

Відповідальність сторін
Goethe-Institut в Україні не несе відповідальності за втрату або неповністю
наданий учасниками перелік документів, за виключенням втрати документів
або їх частини, спричиненої співробітниками або власне Goethe-Institut. GoetheInstitut в Україні також не несе відповідальності за розповсюдження інформації
третьою стороною, спричиненої технічними помилками під час надсилання
інформації або неавторизованим доступом до інформації.
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4.2

Відповідальність Goethe-Institut за відшкодування збитків передбачена пунктом
4 даних умов конкурсу.

4.3

Goethe-Institut несе відповідальність за шкоду, спричинену необережним
ставленням співробітниками або власне Goethe-Institut.

4.4

Goethe-Institut несе відповідальність за порушення обов’язків, передбачених
умовами конкурсу, або порушення умов, що можуть спричинити неможливість
проведення конкурсу, та порушення правил, яких повинні дотримуватись
учасники. У такому випадку Goethe-Institut несе відповідальність лише за
дотримання передбачених умовами конкурсу правил. Goethe-Institut не несе
відповідальності за порушення умов, не передбачених правилами проведення
конкурсу.

4.5

Дані обмеження відповідальності не діють у випадку шкоди для життя та
здоров’я, відсутності отримання гарантії якості матеріалів або зловмисного
пошкодження якості матеріалів. У перерахованих випадках відповідальність є
обмеженою.

4.6

У випадку обмеженої відповідальності Goethe-Institut, такі обмеження діють
також для співробітників, представників та уповноважених осіб Goethe-Institut.

5.

Захист даних
5.1

Goethe-Institut дотримується законодавчих положень про захист персональних
даних.

5.2

Учасники надають згоду на збереження, обробку та передачу наданих GoetheInstitut в Україні в рамках проведення конкурсу персональних даних в межах,
передбачених вимогами конкурсу.

5.3

Надання персональних даних третім особам з іншою метою не відбувається.

5.4

Учасники мають право на будь-якому етапі отримати інформацію про те, які
персональні дані були збережені Goethe-Institut. Учасники мають право на будьякому етапі проведення конкурсу висловити своє небажання надати право
Goethe-Institut на збереження та обробку персональних даних та відкликати
свою участь у конкурсі.

6.
6.1

Обмеження участі у конкурсі
Працівники Goethe-Institut, а також їхні представники не мають права брати
участь у конкурсі.
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6.2

7.

Особи, які надали недостовірні персональні дані або надіслали матеріали, які
порушують законодавчі права або суперечать умовам конкурсу, будуть
відсторонені від участі.
Дочасне завершення конкурсу

7.1

Goethe-Institut залишає за собою право в будь який час без попереднього
повідомлення і без зазначення причин завершити проведення конкурсу.

8.

Прикінцеві положення

8.1

Судове вирішення питання про результати та відбір переможців конкурсу є
виключеним.

8.2

Проведення конкурсу та правові відносини учасників ґрунтуються виключно на
пунктах законодавства Німеччини, незалежно від місця проживання учасників
конкурсу.

8.3

У разі неможливості дотримання окремих правил, передбачених умовами участі
у конкурсі, чинність інших правил залишається незмінною.

8.4

Надані умови участі представлені українською та німецькою мовами. У разі
виявлення відмінностей між оригіналом та перекладом, пріоритет надається
правилам участі, укладеним німецькою мовою.

Згода з умовами конкурсу та на використання персональних даних є безкоштовною.

Місце, дата: _______________,____________

______________________
Підпис
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