ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ З УМОВНОЮ НАЗВОЮ
«ELEPHANT HACKATHON»
Конкурс з умовною назвою «Elephant Hackathon» (далі – Конкурс) є етапом Рекламного
заходу про ПрАТ «Карлсберг Україна» з умовною назвою «Elephant Fund – фонд
підтримки науки в Україні» (надалі – «Проект»), що діє у відповідності до цілей,
визначених цим Положенням. Організатором Проекту є ПрАТ «Карлсберг Україна»,
далі по тексту – Організатор. Організатор може залучити інших осіб до організації та
реалізації Проекту та Конкурсу.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Конкурс «Elephant Hackathon» – захід з розробки найбільш цікавого і
технологічного проекту в обраній
предметній
області (напрямки:
агропромисловість, водні ресурси, біотехнології, ефективна енергетика, зменшення
викидів СО2) і доведення їх до реалізації.
1.2. Тема Конкурсу: «Підтримка інноваційних наукових Проектів відновлення та
ощадного використання біоресурсів у області: агропромисловості, водних
ресурсів, біотехнологій, ефективної енергетики, зменшення викидів СО2».
1.3. Завдання – завдання, необхідне до виконання Командами в строк, вказаний в
розділі 4 даного Положення. Завдання полягає в розробці (створення) Наукової
Роботи у відповідності до цих Положень та ідеєю, обраної Учасниками Команди.
1.4. Електронна реєстраційна форма – реєстраційна форма на сайті Конкурсу
http://elephantfund.com.ua у розділі «Отримати грант» шляхом заповнення якої
Учасник реєструється та надає інформацію про себе.
1.5. Конкурсна комісія – група експертів (членів журі), які вирішують питання про
присудження місця в рейтингу командам-учасникам, та здійснюють оцінку
Проектів.
1.6. Рейтинговий список – список Команд Конкурсу з підсумком набраних балів за
результатами оцінки Конкурсної Комісії.
1.7. Команда – це одна особа або група Учасників, що діють від свого імені, в кількості
не менше 1 (одної) особи, яка подала заявку на участь в Конкурсі і об'єдналися для
виконання Завдання відповідно до вимог Положень. Максимальна кількість
учасників команди – 6 чоловік. Максимальна кількість команд – 20 (двадцять).
1.8. Учасник – дієздатна і правоздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років
та э громадянином України, яка діє від свого імені, подала заявку для участі в
Конкурсі відповідно до умов цих Положень. Кожен Учасник може входити до
складу лише однієї Команди.
1.9. Капітан – учасник Команди, обраний шляхом вільного голосування, що є лідером
в Команді, та координує процес розробки Проекту.
1.10. Ментор – представник Організатора, який здійснює консультаційну та методичну
підтримку Команд; пропонує ідеї для Проектів, надає методичну і консультаційну
допомогу учасникам (бізнес-консультування, командоутворення, підготовка
бізнес-презентацій, консультування в області розробки проектів). Ментор може
виступати також членом конкурсної комісії.
1.11. Переможець – Команда учасників, Проект якої за результатами оцінки Конкурсної
Комісії, зайняв відповідно перше і друге місце на підставі критеріїв, встановлених
в розділі 6 цих Положень.
1.12. Проект – розроблена Командою ідея в одному з напрямків Конкурсу
(агропромисловість, водні ресурси, біотехнології, ефективна енергетика,
зменшення викидів СО2), яка представлена у вигляді презентації, що відповідає
критеріям допуску до оцінки Конкурсною комісією, визначеним у розділі 6 цих

Положень, створена Командою внаслідок виконання Завдання і представлена до
оцінки Конкурсній комісії в термін, зазначений в розділі 4 цих Положень.
1.13. Сайт Конкурсу – http://elephantfund.com.ua, на якому розміщуються Положення,
умови проведення Конкурсу, а також додаткова інформація.
1.14. Грант – грошова винагорода у вигляді цільової благодійної допомоги для
проведення наукових досліджень або розробки (далі – Грант) сумі до 500 000,00
грн (п’ятсот тисяч гривень) на один проект. Суми Грантів під час виплати
підлягають оподаткуванню згідно вимог законодавства України. Фінальна сума
Грантів буде визначена відповідно до розділу 7 даного Положення. Загальна
кількість грантів – до 2х грантів. Загальний фонд Конкурсу не може перевищити
1 000 000 гривень.
1.15. Одержувач Гранту – Капітани команд-Переможців.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Положення регламентують порядок організації і проведення Конкурсу.
2.2. Конкурс проводиться на території України в м Київ. Про місце проведення
Конкурсу (адреса) буде повідомлено на головній сторінці сайту
www.elephantfund.com.ua не пізніше 23.11.2018 р., (далі - майданчик / місце
проведення Конкурсу).
2.3. Організатор має право вносити зміни до Положень з обов'язковим опублікуванням
таких змін на Сайті Конкурсу. Зміни вступають в силу з дати їх опублікування.
2.4. З метою визначення переможців Конкурсу створюється Конкурсна комісія. До
складу Конкурсної комісії входять: Ірина Єгорченко, Дарья Чайка, Анна Новосад,
Юрій Власюк, Юрій Петрук, Оксана Півень, Ірина Овчаренко, Оксана Коломієць.
2.5. Організатор має право змінювати склад конкурсної комісії.
3. ЦІЛІ КОНКУРСУ
3.1. Основною метою Проекту є підвищення інформованості потенційних споживачів
та клієнтів про ПрАТ «Карлсберг Україна», як соціально відповідальну компанію,
виробника з високими стандартами виробництва та екології, стимулювати
розвитку науки в Україні та надавати допомогу молодим науковцям по реалізації
проектів саме на території України.
3.2. Метою Проекту не може бути одержання та розподіл грошових коштів серед
організаторів, а також інших пов’язаних з ними осіб.
3.3. Розробка Проекту відповідно до Завдання.
4. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Терміни проведення Конкурсу:
4.1.1. Перший етап «Прийом заявок»: з 17.10.2018 р - 23.11.2018 р включно. Надання
Заявок від Учасників здійснюється за допомогою сайту Конкурсу, та закінчується
23.11.2018 р о 23:00. Про перелік Команд та Учасників, які будуть відібрані для
другого етапу Конкурсу буде повідомлено на сайті Конкурсу за посиланням
www.elephantfund.com.ua/participants.pdf не пізніше 26.11. 2018 року.
4.1.2. Другий етап «Конкурс» – проведення Конкурсу з 01.12.2018 р по 02.12.2018 р.,
складання та усне оголошення Рейтингового Списку – 02.12.2018, офіційне
оголошення шляхом публікації Рейтингового Списку на сайті Конкурсу за
посиланням www.elephantfund.com.ua/grant.pdf – 04.12.2018 р. Виплата грошової
винагороди (Гранту) буде проведена у порядку, зазначеному в розділі 7 даного
Положення.

5. УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ
5.1. Напрямки
для
розробки
Проектів
розміщені
на
сайті
http://www.elephantfund.com.ua.
5.2. До участі в першому етапі Конкурсу допускаються Учасники та Команди.
5.3. Для Учасників:
5.3.1. Учасником Конкурсу визнається особа, яка подала заповнену заявку на участь в
Конкурсу, заповнивши Електронну реєстраційну форму на Сайті Конкурсу. Подача
заявки на Сайті Конкурсу означає згоду учасника Конкурсу з цими Положеннями.
5.3.2. Учасникам забороняється повторна подача Заявок на участь в Проекті.
5.3.3. Один Учасник має право взяти участь тільки в одній Команді і у розробці одного
Проекту.
5.3.4. Якщо учасники опосередковано працюють/зацікавлені в темі конкурсу, але не
мають команди, вони можуть заповнити електронну реєстраційну форму, після
чого будуть розподілені Організатором до команд.
5.3.5. При заповненні електронної форми Заявки Учасника необхідно вказати такі
відомості: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти (e-mail), професія, наявність
проекту, команди, та сфери для розробки Проекту, та інші данні згідно с Додатком
№1 до Положень.
5.3.6. Учасники, що не мають ідей Проектів, та будуть розробляти їх на другому етапі
будуть відібрані Організатором. Представник Організатора може здійснити
контакт с потенційним Учасником шляхом телефонної розмови за номером, якщо
останній був вказаний при реєстрації на сайті.
5.4. Для Команд:
5.4.1. До участі у другому етапі Конкурсу допускаються тільки Команди, які складаються
з Учасників.
5.4.2. Команди можуть бути сформовані Учасниками на етапі реєстрації на сайті. При
цьому необхідно зробити відповідну відмітку у формі реєстрації. Мінімальна
кількість команді – 1 (один) Учасник, максимальна – 6 (шість).
5.4.3. Організатор Конкурсу має право прийняти рішення щодо збільшення чи
зменшення кількості учасників в команді, та кількості команд.
5.4.4. Команди можуть звернутися до Організатора з проханням не залучати додаткових
Учасників у Команду.
5.4.5. Команди можуть звернутися до Організатора щодо залучення у Команду
додаткових Учасників за різним фахом.
5.4.6. Команди, що пройшли модерацію, будуть запрошені на другий етап Конкурсу
шляхом електронного листа на адресу, яка була зазначена при реєстрації, та
опубліковані
на
сайті
Проекту
за
посиланням
www.elephantfund.com.ua/participants.pdf не пізніше 28.11.2018 року.
5.4.7. У разі, якщо Команда не була сформована, Організатор створює команди на
власний розсуд шляхом поєднання Учасників, різних за фахом, що зареєструвалися
на сайті. Склад команди буде оприлюднений не пізніше 28.11.2018 року за
посиланням www.elephantfund.com.ua/participants.pdf.
5.4.8. Кількість Команд та Учасників в них обмежена. Організатор допускає до другого
етапу конкурсу Команди за власним рішенням за попередньою консультацією з
Конкурсною комісією.
5.4.9. Завдання кожної Команди Конкурсу – розробити Проект. Кожен розроблений
Проект повинен відповідати критеріям, встановленим у розділі 6 цих Положень.
5.4.10. Конкурсний проект може бути розроблений до початку Конкурсу. При цьому на
другому етапі Конкурсу Команди мають можливість доробити Проект для
презентації шляхом консультацій з Менторами проекту.
5.4.11. Кожна команда шляхом вільного голосування обирає Капітана – учасника
Команди, що є лідером в Команді та координує процес розробки Проекту. Капітан

має бути обраний 1 грудня 2018 року у перший день Конкурсу до моменту
презентації Командою свого проекту.
5.4.12. Якщо Капітан не може бути обраний шляхом голосування більшості членів
Команди та підписання відповідного протоколу, Організатор залишає за собою
право обрати Капітана самостійно.
5.5. Для Учасників та Команд:
5.5.1. Для участі у другому етапі Конкурсу, Учасникам з собою потрібно:
5.5.1.1. мати документ, що посвідчує особу.
5.5.1.2. заповнити дані у роздрукованому Додатку №1, що надається Організатором.
5.5.1.3. з’явитися 1-2 грудня 2018 року у місце проведення Конкурсу
5.5.1.4. розробити чи доробити, та презентувати свій Проект перед Конкурсною
комісією.
5.6. Учасники Конкурсу самостійно несуть і оплачують всі витрати у зв'язку з участю в
Конкурсі. Компенсація Учасникам будь-яких витрат, пов'язаних з участю в
Конкурсі, в тому числі на придбання проїзних документів (квитків) і на оплату
проживання, Організатором не здійснюється.
5.7. Організатор не несе відповідальності за збереження майна і обладнання Учасників
в місці проведення Конкурсу.
5.8. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні особи громадяни України віком від 18
років, які прямо чи опосередковано працюють/зацікавлені в темі конкурсу.
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ
6.1. Конкурсна комісія проводить оцінку Проектів по 5-бальній шкалі за сукупністю
наступних критеріїв:
6.1.1. Наукоємна складова. Діяльність Проекту повинна спиратися на конкретні
наукові дані та дослідження.
6.1.2. Прикладна користь. Результати наукового Проекту повинні нести зрозумілу
цінність людині.
6.1.3. Комерційний потенціал. Науковий Проект повинен мати потенціал виживання
та фінансової монетизації у майбутньому.
6.1.4. Реалізуємість. Повна реалізація або видимі результати наукового Проекту
повинні мати місце протягом 1 (одного) календарного року. Перші видимі
результати мають бути представлені не пізніше 1 серпня 2019 року.
6.1.5. Команда. Наявність команди та людського ресурсу для реалізації проекту.
6.2. Загальна кількість балів – 25.
6.3. Проект має містити супроводжуючі матеріали:
6.3.1. Презентація проекту у форматі .ppt, або pdf. Презентація оцінюється за
критеріями доступності та зрозумілості.
6.3.2. Планова калькуляція кошторису проекту у формі, зазначеній у Додатку №2 до
даних Положень з аргументованою розбивкою на етапи платежів.
6.4. Конкурсна комісія шляхом голосування членів Конкурсної комісії складає
Рейтинговий Список проектів, серед яких будуть обрані переможці за сумою балів
за критеріями, описаними в розділі 6 цих Положень.
6.5. У випадку, якщо декілька Команд отримали однакову кількість балів, рішення про
формування рейтингового списку приймає конкурсна комісія.
6.6. Конкурсна комісія здійснює оцінку проектів, за своїм власним розсудом і Учасники
заходу не ставлять під сумнів рішення конкурсної комісії, крім цього, Організатор
не відшкодовує учасникам заходу ніяких збитків, пов'язаних з невизнанням
окремих учасників / команд переможцями, в т.ч. і в зв'язку з невідповідністю
проектів встановленим критеріям.

6.7. Організатор Конкурсу і Ментори на будь-якій стадії Конкурсу на власний розсуд
мають право дискваліфікувати ідеї проектів і технологічних рішень в випадку
невідповідності критеріям і / або вимогам цих Положень.
6.8. Організатор і Ментори мають право не допускати до роботи Проекти, які
суперечать загально визнаним моральним і культурним цінностям, порушують
вимоги цих Положень та / або суперечать чинному законодавству України.
6.9. Рішення Конкурсної комісії про підписання рейтингового списку та визначення
претендентів на отримання Гранту оформлюється у вигляді Протоколу визначення
претендентів на перемогу в Конкурсі, що підписується присутніми під час
презентації членами комісії. Протокол вважається дійсним у разі наявності не
менше 6 (шести) підписів членів комісії.
6.10. Після оголошення результатів діяльності Конкурсної комісії Конкурсу та
погодженням Організатором та Конкурсною комісією кошторису на науковий
Проект, з Одержувачем Гранту укладається договір про надання цільової
благодійної допомоги на проведення наукових досліджень та розробок.
6.11. Порядок, строки та інші суттєві умови надання Грантів встановлюються у
відповідних договорах про надання цільової благодійної допомоги на проведення
наукових досліджень та розробок.
7. ФОНД ЗАОЧЕНЬ КОНКУРСУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ
7.1. Претенденти на перемогу у Конкурсі визначаються за результатами оцінки
конкурсної комісії у вигляді рейтингового списку та будуть усно оприлюднені в
день проведення конкурсу, а саме 02.12.2018р. та опубліковані за посиланням
www.elephantfund.com.ua/Grant.pdf, не пізніше 04.12.2018.
7.2. Команди Конкурсу, що займуть 1-2 місця згідно рейтингового списку стають
претендентами на перемогу в Конкурсі, яким буде передано Грант – грошова
винагорода у вигляді цільової благодійної допомоги для проведення наукових
досліджень та розробки в сумі до 500 000,00 грн (п’ятсот тисяч гривень) кожному.
Сума Грантів указана з урахуванням податків та буде оподатковуватися під час
виплати відповідно чинного законодавства.
7.3. Загальна кількість грантів – до 2х грантів. Загальний фонд Конкурсу не може
перевищити 1 000 000 гривень.
7.4. Гранти можуть бути надані як на проведення запланованих наукових досліджень,
так і на дослідження, що вже проводяться (в тому числі й тих, на які Гранти вже
надавалися).
7.5. Гранти, отримані за цим Проектом можуть бути використані для відшкодування
вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати,
додаткових благ, інших витрат для особистих потреб).
7.6. Організатор має право не видавати грант у випадку, якщо Проект набрав менше 15
балів за Рейтинговим списком.
7.7. Договір про надання цільової благодійної допомоги на проведення наукових
досліджень та розробок укладається з Капітаном команди.
7.8. Капітан несе відповідальність за витрати коштів, має звітувати перед
Організатором, та використовувати Грант згідно з цими Положеннями та чинним
законодавством України.
7.8.1. Якщо особа для укладання договору (Капітан) не може бути обрана шляхом
голосування більшості, Організатор залишає за собою право обрати таку особу
самостійно.
7.9. Для одержання Гранту Одержувачі Грантів, Капітани команд, які займуть 1 та 2
місця в рейтинговому списку проектів, визначеного Конкурсною комісією
зобов’язані протягом 5 календарних днів з дати оголошення Рейтингового Списку
– 04.12.2018 р., надати всі необхідні матеріли згідно з п.8.3.

7.10. Організатор залишає за собою право зменшити суму Гранту відповідно до наданого
кошторису або відмовити у надані Гранту у разі:
7.10.1. Якщо кошторис не містить детального та прозорого опису витратних частин для
оцінки розміру витрат,
7.10.2. Якщо кошторис не розділений на етапи, з детальною інформацію про цільове
призначення коштів;
7.11. У разі відмови Організатором Команді яка зайняла 1-2 рейтингові місця в списку у
наданні Гранту, Організатор залишає за собою право повідомити наступного
учасника рейтингового списку про можливість одержати Грант на умовах
викладених в розділі 7 або прийняти рішення про не присудження перемоги
учаснику/учасникам.
7.12. Одержувач Гранту у визначені договором строки та на визначених у договорі
умовах подають Організатору звіт про використання виділених коштів за формою,
встановленою Організатором (Додаток №3 до Положення). У разі використання
коштів не за цільовим призначенням договір про надання цільової благодійної
допомоги на проведення наукових досліджень та розробок може бути достроково
припинено, а одержувач Гранту буде нести відповідальність, передбачену
договором та чинним законодавством України.
7.13. Організатор виступає податковим агентом і зобов'язується утримати з суми Грантів
під час їх виплати податки відповідно до вимог законодавства України.
7.14. Виплата Гранту здійснюється Організатором на підставі договору про надання
цільової благодійної допомоги на проведення наукових, що укладається між
Організатором та Капітаном Команди, визнаної переможцем, і надання інформації
та документів, зазначених у підпункті 8.3. цих Положень. Організатор протягом 45
(сорока п’яти) календарних днів після підписання договору цільової допомоги
перераховує грошові кошти на рахунок, вказаний в Договорі, якщо інше не буде
погоджено у самому Договорі.
7.15. Кошти перераховуються згідно з етапами та строками, вказаними у формі Додатку
№2. Етапи оплати та суми включаються у договір надання цільової допомоги.
7.16. Оплата здійснюється в платіжний день (на момент укладання Договору платіжний
день - вівторок і четвер). Якщо термін оплати припадає на неплатіжний, вихідний
або святковий день, то оплата переноситься на перший наступний платіжний день.
Крім того, оплата не здійснюється в останні сім календарних днів місяця і
переноситься на перший платіжний день наступного місяця – вівторок або четвер.
Моментом оплати вважається момент списання коштів із рахунку Спонсора.
7.17. Шляхом участі у Конкурсі всі його учасники дають свою беззастережну та
безвідкличну згоду на публікацію проектів, що подаються на участь у конкурсі,
розкриття їх даних та доведення їх до загального відома. Учасник конкурсу
гарантує дотримання прав інших осіб на будь-які об’єкти права інтелектуальної
власності, що використані ним у Проекті.
7.18. Учасник Конкурсу розуміє та погоджується, що він не отримає іншої компенсації
за розробку та розкриття проекту окрім прямо передбаченої в цьому Положенні та
зобов’язується не претендувати на жодну додаткову компенсацію від Організатора
чи інших осіб.
8. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ УЧАСТНИКА
8.1. Учасник має право брати участь в Конкурсі в порядку, визначеному цим
Положенням.
8.2. Учасник має право, в разі визнання Учасника Переможцем Конкурсу вимагати
видачі Гранту.

8.3. Учасник, який є Капітаном Команди, визнаної Переможцем, зобов'язаний протягом
5 (п’яти) робочих днів з моменту оголошення підсумків Конкурсу, надати
Організатору такі відомості / документи:
8.3.1. сканкопію паспорта;
8.3.2. сканкопію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
8.3.3. банківські реквізити Одержувача Гранту (номер рахунку, МФО банку, код
ЄДРПОУ банку) для забезпечення переказу Гранту);
8.3.4. контактний телефон;
8.3.5. планова калькуляція витрат згідно Додатку №2 до цих Положень.
8.3.6. інші документи, на вимогу Організатора, необхідні для виплати Гранту.
8.4. Учасник зобов'язаний не використовувати в особистих або комерційних цілях, не
публікувати поза проведення Конкурсу, не передавати третім особам, дані і
інформацію, отримані від Організатора в рамках виконання Завдань.
8.5. Учасник (-і) гарантує (-ють), що розроблений Проект 1) не містить елементів
порнографії або інших матеріалів сексуального характеру; 2) не містить елементів,
що пропагують насильство, що розпалюють расову, національну або релігійну
ворожнечу, закликів до повалення конституційного ладу; 3) не буде містити
елементів екстремістського характеру; 4) не буде містити зображень, персональних
даних, об'єктів виняткових прав, що належать третім особам; 5) не порушуватиме
авторських прав третіх осіб; 6) не містити елементи вірусних програм,
шпигунських, що стежать програм та інших аналогічних програм, які можуть
завдати шкоди інформаційному середовищі, порушити конфіденційність і інші
норми діючого законодавства.
8.6. У разі порушення Учасником положень, зазначених в п. 8.5. цих Правил, Учасник
несе відповідальність відповідно до законодавства України. У разі виникнення
збитків Організатора внаслідок неправомірних дій Учасників, Організатор має
право звернутися до Учасників з вимогою про відшкодування збитків.
8.7. Факт участі в Конкурсі означає, що Учасники Конкурсу погоджуються з тим, що їх
імена, прізвища та інші матеріали про них, зображення Учасників (в тому числі,
фотоматеріали, відеоматеріали) можуть бути використані будь-яким способом
Організатором, їх уповноваженими представниками в рекламних цілях і з метою
інформування, трансляції, ретрансляції, без оформлення додаткової угоди з
Учасниками Конкурсу і сплати будь-якої винагороди.
9. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА
9.1. Провести Конкурс в порядку, визначеному цими Положеннями.
9.2. Сформувати Конкурсну комісію Конкурсу і Протокол визначення претендентів на
перемогу в Конкурсі складеного Рейтингового Списку.
9.3. Виплати Гранти Переможцям, у строки та порядку, передбаченими цими
Положеннями.
10. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
10.1. Організатор підтверджує і гарантує, що права інтелектуальної власності на
створені Учасниками розробки в результаті їх участі в Конкурсі належать тільки
Учасникам.
10.2. Переможці Конкурсу самостійно несуть відповідальність за представлені ними
результати інтелектуальної діяльності (Проект), в тому числі гарантують, що всі
права інтелектуальної власності на подані ними рішення і Проект в цілому, не
порушують будь-якої третьої сторони, не розкривають і не містять будь-яку
комерційну таємницю, персональні дані або секретну інформацію і в цілому не
порушують вимоги чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
11.1. При реєстрації для участі в Конкурсі Учасник надає Організатору свою згоду на
обробку наданих при реєстрації і / або згодом при проведенні Конкурсу
персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, право на
використання зображення (включаючи фото- і відеозйомку), контактні дані та
адресу електронної пошти для цілей організації і проведення Конкурсу, включаючи
передачу персональних даних Організатору Конкурсу, а також, в разі обрання
Учасника Переможцем – публікацію його прізвища, імені та по батькові, а також
інших наданих Учасником даних в мережі Інтернет, в тому числі здійснення запису
і трансляції та / або ретрансляції відеоматеріалів Конкурсу.
11.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8
Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.
11.3. Погоджуючись з умовами цих Положень, Учасник Конкурсу дозволяє / доручає
ПрАТ «Карлсберг Україна» або іншим визначеним ним особам, включаючи але не
виключно, Групі компаній Карлсберг (Carlsberg Group) здійснення наступних дій
(операцій) або сукупності дій (операцій) по обробці персональних даних (з
використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів): збір,
запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна),
витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення
персональних даних, строком до десяти років.
11.4. Метою обробки персональних даних у всіх випадках є проведення Конкурсу, тобто
обробка персональних даних здійснюється в тій мірі, в якій це необхідно для
організації та проведення Конкурсу відповідно до цих Положень.
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Положення, а також будь-яка діяльність, пов'язана з Конкурсом, регулюються
законодавством України.
12.2. Організатор Конкурсу вправі в односторонньому порядку вносити зміни в цих
Положень без попередньо повідомлення Учасників. При цьому з дати Другого
етапу Конкурсу Організатор Конкурсу зобов'язується повідомити Учасників про
зміни в цих Положень за фактом вчинених змін шляхом направлення повідомлення
на відповідні адреси електронної пошти серед зареєстрованих Учасників.
12.3. Ні в якому разі Організатор Конкурсу не несе ніякої відповідальності перед
учасниками Конкурсу, крім прямо зазначеної відповідальності в цих Положень.
Ніякі зобов'язання Організатора Конкурсу перед Учасниками Конкурсу не
підлягають виконанню крім зобов'язань, прямо зазначених у цих Положеннях. При
відмові Учасників від участі в Конкурсу в будь-який час, Замовник не відшкодовує
жодні збитки Учасників, які можуть виникнути у зв'язку з проведенням Конкурсу.
12.4. Організатор Конкурсу залишає за собою право відмовити Учаснику в подальшу
участь в Конкурсу в будь-який час без відшкодування будь-яких збитків і витрат
Учасникам в разі порушення цих Положень.
12.5. Виконання будь-яких дій, передбачених цими Положеннями, від імені Команди,
означає вираз волевиявлення на вчинення зазначеного дії кожним з Учасників
відповідної Команди.
12.6. Всі суперечки і розбіжності, які виникають у зв'язку з організацією та проведенням
Конкурсу, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Спірні питання, не
врегульовані шляхом переговорів, підлягають вирішенню Організатором.
12.7. При реєстрації для участі в Конкурсу, Учасник погоджується з умовами цих
Положень та зобов'язується виконувати їх. Невиконання умов цих Положень є
підставою для дискваліфікації учасника.

12.8. Ці Положення, так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення на сайті Конкурсу.
12.9. Порядок здійснення інших процедур, які не встановлений цими Положеннями,
встановлюється локальними документами Організатора, або шляхом прийняття
оперативних рішень в ході реалізації Конкурсу, враховуючи принципи доцільності,
справедливості та розумності.
12.10. Організатор Конкурсу не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з
боку Організатора Конкурсу обставин.
12.11. У разі визнання будь-якого положення цих Положень недійсним всі інші
положення залишаються в силі.
13. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Офіційний сайт Конкурсу: http://www.elephantfund.com.ua
Організатор: ПрАТ «Карлсберг Україна»
Електронна адреса для довідок: elephantfund.ukraine@gmail.com
Мобільний телефон: +38 (098) 770-55-60 (тарифікація дзвінків згідно з тарифами
оператора зв’язку)

ДОДАТОК №1
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ «ELEPHANT HACKATHON»
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
ПІБ учасника
(дані мають бути внесені згідно документу, що посвідчує особу)

Електрона адреса
Контактний телефон
Професія учасника
(Науковець (вказати сферу та ступінь), Маркетолог/PR, Інженер, ITспеціаліст, інше)

Наявність в учасника ідеї/проекту (так / ні)
Наукова сфера, обрана учасником (обрати)
(Агропромисловість,

Біотехнології,

Водні

ресурси,

Ефективна

енергетика, Зменшення викидів CO2)

Реєстрація на сайті http://www.elephantfund.com.ua є обов’язковою для участі в Конкурсі.
П.І.П.\підпис __________________\___________
дата

ДОДАТОК №2
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ «ELEPHANT HACKATHON»
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ПРОЕКТУ
(наукового дослідження або розробки)
Найменування проекту
__________________________________________________________________________
Строк реалізації проекту: початок ______ 20__ р. закінчення: ______ 20__ р.
№
п/п

Найменування

Етап

Одиниці
вимірю
вання

Ціна
одиниці

Кількі
сть

Вартість

Джерела
інформації про
розмір цін

1
2
3
4
5

* не включаються в кошторис та не компенсуються виплата заробітної плати, додаткових
благ, інші витрати для особистих потреб.
П.І.П.\підпис __________________\___________
дата

ДОДАТОК №3
ДО ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ «ELEPHANT HACKATHON»
КОШТОРИС ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ
(звіт)
Найменування проекту
__________________________________________________________________________
Строк реалізації проекту: початок ______ 20__ р. закінчення: ______ 20__ р.
№
п/п

Статті витрат

Етап

Кошторисна
вартість (тис.
грн.)

1
1
2
3
…

ВСЬОГО:
П.І.П.\підпис __________________\___________
дата

Надійшло
коштів
(тис. грн.)

Фактичні
витрати
(тис. грн.)

(кол.5кол.4)
(тис. грн.)

