УКРАЇНА
ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2»
Ідентифікаційний код 39468592

14037 м. Чернігів, вул Інструментальна, 6, кімн. 34
Поштова адреса: 14037, м.Чернігів, вул.борисенка,41.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА КОНКУРСУ ТВОРІВ
«Моя школа найкраща, тому що…»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Замовники Конкурсу —(надалі — Замовник):
• ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2» -поштова адреса : 14037, м. Чернігів, вул. Борисенка,41
(0462) 65-12-04, 0462 (65-33-30)
Організатор Конкурсу — ТМ «Формула Смаку» (надалі — Організатор).
1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Конкурсу «Моя школа
найкраща, тому що…» , далі по тексту – Конкурсу).
1.3. Переможці Конкурсу будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах.

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс проходитиме у період з 23 квітня 2016 року по 23 травня 2016 року в місті Чернігів в групі
ВКонтакті «Чернігівський хлібокомбінат»:
https://vk.com/chernigov_hleb та на сайті ТМ «Формула Смаку» - www.formula-smaku.com.
2.2. У разі зміни термінів чи умов проведення Конкурсу, Організатор оголошує про це у місці на сайті,
зазначеному у п. 2.1. та в групі ВКонтаткі ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат».
2.3. Беручи участь в Конкурсі, Учасник підтверджує, що згоден з цими Правилами.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
3.1. Проведення конкурсу ініціює Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Чернігівський
хлібокомбінат №2».
3.2. Конкурс учнівських творів «Моя школа найкраща, тому що…», проводиться з метою виховання у
підростаючого покоління патріотизму, загальнолюдських цінностей, почуття гордості за школу, підвищення
культурного рівня, формування позитивного відношення до свого навчального закладу.
3.3. У Конкурсі беруть участь учні двох вікових категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста:
- учні 5-8 класів,
- учні 9-11 класів.
3.3.1. Твори мають бути написані дітьми особисто.
3.4. Від школи може брати участь необмежена кількість учнів.
3.5. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Конкурсі:
3.5.1 особи, що не є громадянами України та / або постійно не проживають на території України;
3.5.2. особи, які не виконали умови участі в Конкурсі та /або порушили ці Правила.

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОНКУРСІ
4.1. Щоб взяти участь у Конкурсі, Учаснику необхідно написати твір та відправити його з 10-ма
етикетками(пакетами) продукції ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2».
в строк до 23 травня 2016 року поштою за адресою вказаною в пункті 1.1. Конкурсанти мають стати
учасником групи підприємства ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2»ВКонтакті та зробити репост конкурсу
на своїй сторінці не нижче третьої позиції.
4.1.1.Продукція яка приймає участь в Конкурсі (далі – Продукція), та місця її реалізації:
Будь-які хлібобулочні вироби, що мають упаковку, виробництва:
- ТМ «Формула Смаку»;
- ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2».
- ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №1».
які знаходиться в торгівельних мережах міста Чернігів та області: роздрібна мережа, національні мережі і
локальні мережі.
4.2. До Конкурсу будуть прийняті твори на тему: «Моя школа найкраща,тому що…».
4.2.1. Твір повинен розкривати тему Конкурсу, має бути написаний державною мовою з урахуванням
сучасних вимог українського правопису. Обсяг 1-3 сторінки друкованого тексту формату А4 (кегль 14,
інтервал 1,5), із дотриманням загальноприйнятих технічних умов оформлення.
4.2.2.На титульному аркуші мають бути вказані назва роботи, ім'я та прізвище автора, телефон,
найменування навчального закладу, клас, адреса, ім'я та прізвище вчителя, який підготував учасника..
4.2.3. Роботи, подані на Конкурс, учасникам не повертаються.
4.3. Критерії оцінювання: Конкурсні роботи оцінюються членами та працівників ТОВ «Чернігівський
хлібокомбінат №2»за такими критеріями: повнота й оригінальність розкриття теми, грамотне й естетичне
оформлення роботи.
4.4. Конкурс проводиться з 23 квітня по 23 травня 2016 року
4.5.Підсумки конкурсу будуть підведені 01 червня 2016 року. Прізвища переможців та місце нагородження
будуть повідомлені на сайті www.formula-smaku.com або в групі підприємства ВКонтакті
https://vk.com/chernigov_hleb
4.6. Учасникові можуть відмовити в участі у Конкурсі, якщо:
4.6.1. робота булла надіслана пізніше встановленого терміну;
4.6.2. порушено умови Конкурсу, викладені в цих Правилах;
4.6.3. аналогічний твір раніше надсилав інший учасник;
4.7. За результатами Конкурсу журі обере по два переможці з кожної вікової категорії учасників.
Відповідно І (перше) та ІІ (друге) місця.
4.7.1. Найкращі роботи будуть розміщені на сайті ТМ «Формула Смаку» www.formula-smaku.com та в групі
підприємства ВКонтакті https://vk.com/chernigov_hleb
4.8. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим
Учасникам, а також не вчиняти дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Конкурсі.
4.9. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих), фальсифікації
результатів Конкурсу або спробі незаконного отримання Призів з використанням технічних або будь-яких
інших засобів, за одноособовим рішенням Замовника / Організатора дискваліфікується та не бере
подальшої участі в Конкурсі. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують
законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
4.10. Учасник Конкурсу, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на
подальшу участь у Конкурсі.
5. ПРИЗОВИЙ ФОНД
5.1. Призовий фонд забезпечується організаторами Конкурсу – Товариством з обмеженою відповідальністю
ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №2» Переможці будуть нагороджені
5-8 класи:
І місце – планшет,
ІІ місце – мобільний телефон.
9-11 класи:
І місце – планшет,
ІІ місце – мобільний телефон.

5.2. Заміна Призу, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається.
У випадку якщо Переможець Конкурсу з якихось причин не може отримати Приз особисто, такий Учасник
Конкурсу не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що
він відмовився від Призу. В такому разі Переможцем визначається наступний учасник у списку.
5.3. Приз буде вручено Переможцям Конкурсу після оголошення їх списку.
5.4. З моменту отримання Подарунка Конкурсу Учасник самостійно використовує Подарунок Конкурсу.
Організатор не несе відповідальність за подальшу можливість використання та неможливість
використання Подарунку Конкурсу.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ
6. 01 червня 2016 року визначать 4-ьох переможців конкурсу.
6.1.1. Інформація про Переможців буде опублікована на сайті www.formula-smaku.com та в групі
підприємства ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат №220.05.2015.
6.1.2.Якщопід час перевірки даних Учасника виявиться, що він порушив дані Правила або якщо вручити
йому Приз неможливо з причин, що не залежать від Організатора/ Замовника, Організатор Конкурсу має
право передати Приз Учаснику, що є наступним у на черзі переможцем.
7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОНКУРСУ
7.1. Інформування про Правила та умови Конкурсу здійснюється за допомогою інформаційних плакатів і
розміщення Правил Конкурсу на сайті за адресою: www.formula-smaku.com та групі підприємства
ВКонтакті https://vk.com/chernigov_hleb
7.2. Ці Правила та умови Конкурсу можуть бути змінені та / або доповнені Замовником та / або
Організатором Конкурсу протягом всього періоду проведення Конкурсу. Зміна та / або доповнення цих
Правил та умов Конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Конкурсу нової редакції
Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції.
7.3. Учасники Конкурсу з усіх питань можуть звертатися до Організатора Конкурсу на сайт за адресою:
www.formula-smaku.com та в групу підприємства ВКонтакті https://vk.com/chernigov_hleb.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної
інформації та рекламних матеріалів про продукцію торгової марки «Формула Смаку», пов'язаних із
хлібобулочною продукцією.
8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Конкурсі всі Учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в
цих Правилах, і зобов’язуються їх виконувати.
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та / або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Конкурсу відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Конкурсу є остаточним і не підлягає
оскарженню.
8.4. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами
Конкурсу та згоден з їх умовами, а також дає свою згоду на:
8.4.1. обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Конкурсу;
8.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та / або Організатором
Конкурсу з маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч.
шляхом передачі третім особам);
8.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про
нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в
т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися
Замовником чи Організатором Конкурсу та / або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.

8.5. Участь в Конкурсі є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Конкурсу з вище
викладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних
даних, відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
8.6. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч.
інформації щодо контактів з ними та адреси) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками
Конкурсу своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Призу.
8.7. У разі, якщо Переможець Конкурсу у формі письмової заяви відмовляється від отримання Призу з
будь-яких причин, що не залежать від Організатора чи Замовника Конкурсу, такий Учасник Конкурсу
втрачає право на отримання Призу. Будь-яка компенсація, в тому числі грошова, такому Переможцеві не
передбачається. Організатор Конкурсу проводить повторне визначення Переможця Конкурсу згідно з
порядком, вказаним у цих Правилах.
8.8. З моменту передачі Переможцям Призу зобов’язання Організатора та Замовника за цими
Правилами вважаються виконаними.
8.9. Організатор Конкурсу забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а
також від незаконного доступу до них, відповідно до чинного законодавства України.
8.10. Організатор / Замовник не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Конкурсу
персональних даних. Організатор / Замовник не несуть відповідальність за роботу поштових служб та
інших служб зв’язку.
8.11. Замовник та Організатор Конкурсу не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в
умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інших
непідвладних контролю з боку Організатора та Замовника Конкурсу обставин, якщо ці обставини
перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
8.12. Організатор Конкурсу залишає за собою право:
8.12.1. припинити участь у Конкурсі для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та /
або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Конкурсу;
8.12.2. за умови погодження з Замовником змінювати умови, строки проведення Конкурсу, порядок видачі
Призу;
8.12.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Конкурсу, якщо за будь-якої причини будь-який
аспект Конкурсу не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані:
виходом з ладу веб-сайту Конкурсу внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку,
несанкціонованим втручанням у роботу веб-сайта Конкурсу, технічними несправностями веб-сайту
Конкурсу або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та Замовника
Конкурсу та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне
проведення Конкурсу;
8.12.4. проводити фото- та відео зйомку отримання Переможцем Конкурсу Призу та публікувати зазначені
матеріали на веб-сайті Конкурсу та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без
виплати будь-якої винагороди Учаснику Конкурсу.

