Правила конкурсу
на створення ескізного проекту (концепту) годівниць для окремих представників фауни
(білок та птахів) у Експозиційній зоні Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара «Парк Гагаріна»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила визначають порядок організації та проведення Конкурсу на створення ескізного
проекту (концепту) годівниць у космічній тематиці (стилі) для окремих представників фауни (а саме білок та
птахів), задля їх подальшого розміщення у Експозиційній зоні Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара
«Парк Гагаріна» (надалі – Конкурс).
1.2. Організатор Конкурсу: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі –
Організатор).
1.3. З метою належної підготовки та проведення Конкурсу за рішенням Організатора формується
Оргкомітет, який має право вирішувати усі адміністративно-організаційні питання у межах організації та
проведення Конкурсу та є підзвітним Організатору.
До складу Оргкомітету входять члени Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА»
(Організатора), уповноважені представники Організатора, а також інші залучені особи, які за рішенням
Організатора володіють достатніми адміністративно-організаційними навичками.
Організатор має право у будь-який час припинити повноваження такого Оргкомітету та проводити
Конкурс самостійно.
1.4. Мета та завдання Конкурсу:
§ залучення дітей і підлітків до участі у відновленні/формуванні Експозиційної зони Ботанічного
саду ДНУ імені Олеся Гончара «Парк Гагаріна»;
§ популяризація серед дітей і підлітків ціннісного (гуманного) ставлення до біорізноманіття,
проведення просвітницької роботи та практичних дій з охорони, збереження фауни (білок та
птахів) Експозиційної зони Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара «Парк Гагаріна»,
шляхом розробки ескізного проекту (концепту) годівниць у космічній тематиці для білок та
птахів, з метою їх подальшого виготовлення та встановлення;
§ популяризація початкових знань/навичок інженерного спрямування у ході створення ескізного
проекту (концепту) годівниці у космічній тематиці (стилі);
§ відзначення Всесвітнього тижня Космосу.
1.5. На Конкурс приймаються ескізи проектів (концептів) годівниць у космічній тематиці (стилі) для
окремих представників фауни (а саме білок та птахів) для Експозиційної зони Ботанічного саду ДНУ імені
Олеся Гончара «Парк Гагаріна», з урахуванням вимог, викладених у даних Правилах.
1.6. До участі в Конкурсі запрошуються (надалі при згадуванні разом – Учасники):
- учні загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо), художніх студій, інших
позашкільних закладів з 1 по 11 класи, розташованих у місті Дніпро – передбачає виключно індивідуальну
участь (надалі – Індивідуальний учасник).
- колективи (команди/групи таких колективів) з 1 по 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів
(шкіл, ліцеїв, гімназій тощо), художніх студій, інших позашкільних закладів, розташованих у місті Дніпро –
передбачає виключно колективну (командну) участь (надалі – Колективний учасник).
За рішенням Оргкомітету/Організатора може бути розширено вікову групу класів або команд/груп
таких класів Індивідуального/Колективного учасника та/або географію проведення Конкурсу, а саме можуть
бути запрошені Індивідуальні/Колективні учасники з усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих
територій Автономної республіки Крим і територій Донецької та Луганської областей).*
1.7. Терміни та етапи проведення Конкурсу:
- анонсування/інформування про проведення Конкурсу (протягом усього Конкурсу);
- підготовка Учасниками ескізних проектів (концепцій) годівниць та направлення таких ескізних
проектів (концепцій) для участі у Конкурсі з «04» жовтня по «15» грудня 2019 року (включно).
- оцінювання та фінал Конкурсу (оцінювання Журі, оголошення переможців Конкурсу та їх
нагородження) з «16» грудня по «15» січня 2020 року (включно).
1.8. Дані Правила розроблені відповідно до вимог та положень чинного законодавства України.
*В межах територій, визначених положеннями Законів України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» та інших пов’язаних з цим нормативно-правових актах.
2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ТА ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ
ЕСКІЗІВ ПРОЕКТІВ (КОНЦЕПТІВ) ГОДІВНИЦЬ
2.1. До участі у Конкурсі запрошуються наступні Індивідуальні та Колективні учасники:
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2.1.1. В порядку індивідуальної участі (Індивідуальний учасник) - учні загальноосвітніх навчальних
закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо), художніх студій, інших позашкільних закладів з 1 по 11 класи,
розташованих у місті Дніпро (або з іншої вікової групи та/або інших регіонів за рішенням
Оргкомітету/Організатора);
2.1.2. В порядку колективної участі (Колективний учасник) - колективи (команди/групи таких
колективів) з 1 по 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій тощо), художніх
студій, інших позашкільних закладів, розташованих у місті Дніпро (або з іншої вікової групи та/або інших
регіонів за рішенням Оргкомітету/Організатора).
Брати участь можуть як колектив класу в цілому або команди/групи осіб з таких класів під
керівництвом Класного керівника такого класу Колективного учасника або Вчителя/Методиста класу
Колективного учасника тощо.
2.2. Для можливості участі у Конкурсі:
2.2.1. Для Індивідуального учасника – Законний представник* Індивідуального учасника або
Індивідуальний учасник (фізична особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку) відправляє зображення (скан,
фото, цифрову версію тощо) підготовленого таким Учасником ескізного проекту (концепту) годівниць у
космічній тематиці (стилі) на електронну пошту Оргкомітету/Організатора competition@noosphere.com до
«15» грудня 2019 року (включно).
Також, Законний представник та/або Індивідуальній учасник (при досягненні чотирнадцятирічного
віку) заповнює супровідний лист (інформацію) до зображення ескізного проекту (концепту) годівниць, а
саме:
- власне прізвище та ініціали, ( у разі заповнення супровідного листа Законним представником –
прізвище та ініціали, як Законного представника так і самого Індивідуального учасника);
- контактну інформацію, включаючи телефонний номер, адресу електронної пошти;
- повну назву навчального закладу Індивідуального учасника (за бажанням);
- опис проекту (концепту) годівниці, що надається на Конкурс (за бажанням);
та зазначає, що Законний представник та сам Індивідуальний учасник ознайомлені з цими
Правилами, погоджуються їх виконувати та надають згоду на обробку, зберігання та використання наданих
ним/ними персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».
2.2.2. Для Колективного учасника - Класний керівник класу або Вчитель/Методист класу
Колективного учасника відправляє зображення (скан, фото, цифрову версію тощо) підготовленого таким
Колективним учасником ескізного проекту (концепту) годівниць у космічній тематиці (стилі) на електронну
пошту Оргкомітету/Організатора competition@noosphere.com до «15» грудня 2019 року (включно).
Також, Класний керівник класу або Вчитель/Методист класу Колективного учасника заповнює
супровідний лист (інформацію) до зображення ескізного проекту (концепту) годівниць, а саме:
- повну назву навчального закладу Колективного учасника (класу), номер класу, кількість
представників класу (за бажанням прізвища та контактні дані команди/групи колективу класу);
- власне прізвище та ініціали, як представника Колективного учасника;
- контактну інформацію, включаючи телефонний номер, адресу електронної пошти;
- опис проекту (концепту) годівниці, що надається на Конкурс (за бажанням);
та зазначає, що Класний керівник класу або Вчитель/Методист класу Колективного учасника та
безпосередньо команда/група колективу класу (Колективний учасник) ознайомлені з цими Правилами,
погоджуються їх виконувати та надають згоду на обробку, зберігання та використання наданих ним/ними
персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».
2.3. Приймаючи участь у даному Конкурсі Учасники (в тому числі направляючи зображення
відповідного проекту (концепту) годівниці, Законний представник Індивідуального учасника та Класний
керівник класу або Вчитель/Методист класу такого Колективного учасника погоджуються та підтверджують,
що:
- надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цих Правил, зобов’язаються їх
виконувати, а також без обмеження часу згоду на фото-, відеофіксацію Учасників та використання таких
матеріалів на власний розсуд Оргкомітетом/Організатором (у разі проведення зустрічей);
- підтверджують, що ескізний проект (концепція) годівниць виконувалися ними особисто (тобто не є
промисловими зразками);
- погоджуються та передають усі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності
(зокрема на зображення – їх скан, фото, цифрову версію тощо) підготовленого ескізного проекту (концепції)
годівниці Організатору та право власності на матеріальний носій такого ескізного проекту (концепції)
годівниці у разі передачі такого матеріального носія Оргкомітету/Організатору, а також дозволяють їх
використання, зміну та перероблення Організатором на власний розсуд;
- заборонено подавати проекти (концепції), що порушують будь-які права третіх осіб;
- Законними представниками Учасників (в тому числі зі складу класу або команди/групи такого класу
Колективного учасника), а також ними надано згоду на обробку та зберігання власних персональних даних
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Учасників Конкурсу, згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та визнають їх
такими, що отримані з відкритих джерел.
2.4. При розробці ескізних проектів (концепцій) годівниць Учасники (індивідуально та колективно колективи класів, команди/групи таких класів), Законні представники Індивідуальних учасників, Класні
керівники класу та/або Вчителя/Методисти класу Колективного учасника повинні дотримуватися та
виконувати положення чинного законодавства України, зокрема, але не виключно, дотримання (виконання)
правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки
* Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною недієздатною.
3. Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.
3. ВИМОГИ ДО ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (КОНЦЕПЦІЇ) ГОДІВНИЦІ
3.1. Ескізний проект (концепція) годівниці у космічній тематиці (стилі) до Експозиційної зони
Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара «Парк Гагаріна», складається з двох ескізів (зразків):
- перший ескіз – проект (концепція) годівниці для птахів (більш закритої форми);
- другий ескіз – проект (концепція) годівниці для білок (більш відкритої форми).
При цьому обидва ескізи (зразки) мають бути спроектовані (виконані) в одному стилі.
3.1.1. Проекти (концепції) годівниць Учасників (та відповідно самі Учасники), що будуть виконані у
лише в одному ескізі (зразку) можуть бути не допущені Оргкомітетом/Організатором до участі у Конкурсі
та дискваліфіковані у подальшому.
3.1.2. На Конкурс приймаються тільки один ескізний проект (концепція) годівниці (що включає в
себе два ескізи (зразки) – для птахів та для білок).
При направлення декількох ескізних проектів (концепцій) Оргкомітет/Організатор вправі вибрати
лише один варіант такого ескізного проекту (концепції) годівниці.
3.2. Основні вимоги до ескізного проекту (концепції) годівниці:
3.2.1. Ескізний проект (концепція) годівниці має бути виконаний у космічній тематиці (стилі).
Допускаються дотримання відповідності космічній тематиці (стилю), шляхом проектування
годівниці у формі космічних тіл/апаратів чи об’єктів або, шляхом прикрашення годівниць різноманітними
елементами космічної тематики (стилю), про що зазначається Учасником у відповідному ескізному проекті
(концепції) годівниці.
3.2.2. Ескізний проект (концепція) годівниці має бути спроектованою таким чином, щоб така
годівниця встановлювалася окремо від дерев (без її розміщення на деревах та було розміщено вільно) або
передбачати такий спосіб встановлення (кріплення) на дерева, що унеможливлюють будь-якого
пошкодження такого дерева;
3.2.3. Ескізний проект (концепція) годівниці має бути спроектований таким чином, що дозволяє його
оптимальне (технічно не складене) виготовлення, із зазначенням всіх необхідних розмірів, способів
кріплення, з урахуванням безпеки для тварин та інших даних для можливості її виготовлення;
3.2.4. Ескізний проект (концепція) годівниці має передбачати виготовлення таких годівниць з
екологічних матеріалів (переважно з дерев’яних матеріалів) та які можна фарбувати у різні кольори
(кольорові гами);
3.2.5. Інші вимоги до ескізного проекту (концепції) годівниці:
- не містити матеріали, захищені авторським правом;
- не містити образливого (в тому числі протизаконного) матеріалу (змісту/контексту);
- повністю відповідати Правилами проведення Конкурсу.
3.3. Ескізний проект (концепція) годівниці може бути спроектована (розроблена) у паперовому
вигляді або за допомогою програмних додатків.
3.4. Ескізний проект (концепція) годівниці у паперовому або електронному вигляді (програмно)
повинен зберігатися у Учасника та/або Законного представника Індивідуального учасника, або у Класного
керівника класу та/або Вчителя/Методиста класу Колективного учасника до моменту (дати) оголошення
Переможців Конкурсу.
3.5. У разі обрання Учасника Переможцем Конкурсу такий Учасник (його Законний представник
Індивідуального учасника або Класний керівник класу та/або Вчитель/Методист класу Колективного
учасника) передає Організатору паперову або електронну (програмну) версію ескізного проекту (концепції)
годівниці для подальшого його використання при виготовленні таких годівниць.
4. РОЗГЛЯД ЕСКІЗНИХ ПРОЕКТІВ (КОНЦЕПЦІЙ) ГОДІВНИЦЬ,
ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
4.1. Прийняті на Конкурс ескізні проекти (концепції) годівниць будуть розглядатися призначеними
Організатором/Оргкомітетом компетентними у художній, організаційній та інженерній справі (художники,
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робітники Ботанічного саду ДНУ імені Олеся Гончара, дизайнери, розробники тощо) представниками
Конкурсу – Журі Конкурсу.
Відповідний розгляд прийнятих на Конкурс ескізних проектів (концепцій) годівниць буде
проводитися з «16» грудня 2019 року до «15» січня 2020 року (включно).
4.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право змінити склад Журі на будь-якому етапі Конкурсу.
4.3. Усі направлені ескізні проекти (концепції) годівниць будуть оцінюватися Журі, які оберуть
1 (одного) Переможця Конкурсу з числа усіх поданих (разом - як Індивідуальними так і Колективними
учасниками) ескізних проектів (концепцій)– І місце, ескізний проект (концепція) годівниці якого буде
виготовлятися у подальшому, а також Учасників – Фіналістів Конкурсу, що зайняли ІІ та ІІІ місця (також з
можливістю виготовлення таких годівниць за рішенням Організатора).
4.4. Оцінювання ескізів проектів (концепцій) годівниць проводиться на основі наступних
критеріїв:
1) дотримання та відповідність ескізного проекту (концепції) годівниці встановленим Правилам
Конкурсу;
2) спосіб кріплення та встановлення, безпечність для тварин (птахів та білок), а також технічна
можливість виготовлення такої годівниці підрядною організацією;
3) загальне враження та емоційний відгук (ескізний проект (концепція) годівниці запам’ятався,
викликав позитивне емоційне забарвлення тощо);
4) оригінальність (нестандартність виконання);
5) художність (дотримання космічної тематики (стилю), загальна композиція);
4.5. Максимальна кількість балів за кожен критерій оцінювання ескізного проекту (концепції)
годівниці Учасника становить 10 (десять) балів. Переможець визначається за максимальною сумою балів
Журі, отриманою під час оцінювання.
4.6. Організатор, за поданням Журі, має право вводити додаткові обов’язкові критерії оцінювання
Робіт.
4.7. Організатор, за поданням Журі, а також можливих Спонсорів (спостерігачів тощо), має право
вводити додаткові номінації.
4.8. Підрахунок балів і визначення переможців Конкурсу проводиться на закритій нараді Журі.
Рішення Журі оформлюється протоколом і підписується головою та членами Журі, який зберігається
до моменту (дати) нагородження Переможця та Фіналістів Конкурсу.
4.9. Нагороди Переможцю та Фіналістам Конкурсу:
І місце – Кубок Переможця, індивідуальна екскурсія і відвідування програми в оновленому
Планетарію в місті Дніпро (за можливості - до моменту офіційного відкриття, але в будь-якому разі, однієї
програми в Планетарії в місті Дніпро), а також призи/подарунки за рішенням Організатора/ Оргкомітету.
ІІ та ІІІ місце – Кубок фіналіста Конкурсу та призи/подарунки за рішенням Організатора/
Оргкомітету.
4.9.1. У разі перемоги Індивідуального учасника, такий учасник має право запросити з собою
5 (п’ятьох) осіб для відвідання індивідуальної екскурсії і відвідування програми в оновленому Планетарію в
місті Дніпро (за можливості - до моменту офіційного відкриття, але в будь-якому разі, однієї програми в
Планетарії).
4.9.2. При цьому, у разі участі Колективного учасника, незалежно від того чи брав участь у Конкурсі
весь колектив класу або команда/група класу нагороду отримує весь клас Учасника та Класний керівник
класу (Учасника) або Вчитель/Методист класу, що представляв на Конкурсі Учасника.
4.9.3. Для нагородження Переможців та Фіналістів Конкурсу Оргкомітет/Організатор Конкурсу
контактує за наданими контактними даними у попередньо направленому супровідному листі:
- у разі нагородження Індивідуального учасника - з Законним представником та/або Індивідуальним
учасником (при досягненні чотирнадцятирічного віку) та зазначає дату та місце проведення нагородження;
- у разі нагородження Колективного учасника – з Класним керівником класу (Переможця та Фіналісту
Конкурсу) або Вчителем/Методистом такого класу Колективного учасника та зазначає дату та місце
проведення нагородження.
4.9.4. Несвоєчасна відповідь або відсутність відповіді (без відповідної мотивації) щодо погодження
місця/часу нагородження є підставою для втрати Переможцем та/або Фіналістом Конкурсу свого
статусу/перемоги та отримання відповідного призу під час нагородження.
В такому разі Журі обирають наступного Переможця та/або Фіналіста Конкурсу за кількістю
отриманих попередньо балів.
5. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ТА/АБО
ЕСКІЗНИХ ПРОЕКТІВ (КОНЦЕПЦІЇ) ГОДІВНИЦЬ
5.1. Підстави дискваліфікації Учасників/ескізних проектів, передбачені даними положеннями Правил
Конкурсу (зокрема невідповідність Роботи вимогам, несвоєчасна відповідь або її відсутність щодо
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погодження часу/місця нагородження, порушення Правил Конкурсу), цим розділом, а також чинним
законодавством України.
5.2. Надіслані Учасниками ескізні проекти (концепції) годівниць (їх зміст/контекст), які порушують
чинне законодавство України та/або положення Правил проведення Конкурсу, будуть дискваліфіковані.
Крім того, надсилання ескізних проектів (концепцій) годівниць не особами, визначеними
положеннями даних Правил (в тому числі не від свого імені/прізвища тощо) є підставою для дискваліфікації
таких Учасників на будь-якому етапі Конкурсу, а також анулювання результатів Конкурсу при виявленні
такої інформації.
5.3. Учасник, ескізний проект (концепція) годівниць (зміст/контекст), якого містить (зображує)
непристойність, неприйнятний матеріал, який засуджує або порушує права та свободи людини та
громадянина, Держави Україна, права тварин або іншим чином порушує особисті чи майнові права будь-якої
третьої сторони, буде дискваліфікований.
5.4. Нерозбірливі або пошкоджені зображення (скан, фото, цифрові версії тощо) ескізних проектів
(концепцій) годівниць при направлені такого листа для участі у Конкурсі, а також відсутність передбаченої
даними Правилами обов’язкової інформації у супровідному листі можуть не прийматися Оргкомітетом/
Організатором та бути підставою для подальшої дискваліфікації такого Учасника/ескізного проекту
(концепції) годівниці.
5.4.1. При цьому відсутність передбаченої даними Правилами обов’язкової інформації у
супровідному листі не є підставою вважати, що Учасник, Законний представник Індивідуального учасника
та Класний керівник класу та/або Вчитель/Методист класу Колективного учасника не погодився з
положеннями п. 2.3. даних Правил.
5.4.2. Факт участі в Конкурсі означає, що Учасники (їх Законні представники Індивідуального
учасника, Класний керівник класу Колективного учасника, Вчитель/Методист класу такого Колективного
учасника) погодились з тим, що їх дані про них (в т.ч. імена, прізвища), зображення (в тому числі
фотоматеріали, відеоматеріали) можуть бути використані Організатором, їх уповноваженими
представниками в рекламних/інформаційних цілях, трансляції, ретрансляції, без оформлення додаткової
угоди з Учасниками Конкурсу і сплати будь-якої винагороди.
6. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
6.1. Дані Правила опубліковані в мережі Інтернет на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/GagarinParkDnipro/
Організатор залишає за собою право вносити зміни до даних Правил без попереднього та/або
наступного повідомлення Учасників про внесення змін.
6.2. Інформація про проведення Конкурсу буде поширюватися (публікуватися) від імені
Організатора:
- на Інтернет ресурсах (на офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет
платформах);
- в навчальних закладах України відповідної вікової групи потенційних Учасників;
- в художніх навчальних закладах (школах, студіях, майстернях тощо);
- іншими способами, з урахуванням вимог чинного законодавства.
6.3. Організатор (в тому числі Оргкомітет та Журі Конкурсу) не несе відповідальності за дотримання
і можливе порушення Учасниками (індивідуально або колективами класів, командами/групами з таких
класів), Законними представниками Індивідуального учасника або Класними керівниками та/або
Вчителями/Методистами Колективного учасника положень чинного законодавства України, зокрема, але не
виключно, дотримання (виконання) ними правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки
під час підготовки проекту (концепції) годівниці та участі у Конкурсі, дотримання громадського порядку під
час нагородження тощо.
6.4. Погоджуючись з умовами цих Правил (приймаючи участь у Конкурсі) Учасник (Законний
представник Індивідуального учасника, Класний керівник класу та/або Вчитель/Методист класу такого
Колективного учасника) дозволяє Організатору або іншим визначеним ним особам здійснення наступних дій
(операцій) по обробці персональних даних (з використанням засобів автоматизації або без використання
таких засобів): збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання,
знеособлення, блокування, видалення, знищення, строком на десять років.
Метою обробки персональних даних у всіх випадках є проведення Конкурсу (в т.ч.
рекламних/інформаційних кампаніях про Конкурс та діяльність Організатора), тобто в тій мірі в якій
необхідно для організації та проведення Конкурсу, відповідно до даних Правил.
6.5. До випадків не врегульованих цими Правилами застосовуються положення локальних
документів Організатора, шляхом прийняття оперативних рішень в ході проведення Конкурсу, враховуючи
принципи доцільності, справедливості та розумності.
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6.6. Фінансування (в тому числі матеріальне забезпечення) Конкурсу здійснюється за рахунок
власних коштів Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та залучених коштів інших юридичних
осіб (зокрема Спонсорів) в порядку чинного законодавства України.
6.7. Організатор вправі залучати до організації, анонсування, проведення та фінансування Конкурсу
спонсорів (фізичних осіб, фізичних осіб–підприємців, юридичних осіб), а також партнерів в різних формах
співробітництва/партнерства.
6.8. Кожен Переможець Конкурсу та Фіналіст Конкурсу (їх Законні представники) несе повну
відповідальність за всі державні та/або місцеві податки і збори, пов’язані з отриманням призу.
6.9. Роз’яснення та консультування з питань проведення Конкурсу здійснюється уповноваженими
особами Організатора або представниками Оргкомітету на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/GagarinParkDnipro/
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