1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Правління
ГО «Українська Асоціація
Повітряних Зміїв»
(Протокол №7 від 24.06.2019 р.,
із змінами й доповненнями, відповідно до
Протоколу №25 від 23.10.2019 р.)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС
НА НАЙКРАЩИЙ АВТОРСЬКИЙ ПОВІТРЯНИЙ ЗМІЙ
«ЗОРЯНИЙ КАЙТ 2019»
(серед дітей віком 14-18 років)

Положення та Офіційні Правила

Проводиться в рамках підготовки до Чемпіонату Світу з повітряних зміїв 2020,
який прийматиме Україна навесні
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1. Загальні положення
1.1. Положення та Офіційні Правила Всеукраїнського відкритого конкурсу
на найкращий авторський повітряний змій «Зоряний Кайт 2019» (серед дітей
віком 14-18 років) (далі – Конкурс) визначають єдині вимоги щодо визначення
найкращого авторського повітряного змія.
1.2. Повітряний змій (кайт) – це літальний апарат, який підтримується
тиском повітря на поверхню, повернуту до нього під певним кутом.
2. Мета і завдання Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою віднайти таланти з усієї України серед
дітей віком від 14 до 18 років включно та популяризувати серед дітей, підлітків
і молоді країни культуру повітряних зміїв в рамках підготовки до Чемпіонату
Світу з повітряних зміїв 2020, який вперше в історії проходитиме у нашій
державі навесні 2020 року.
2.2. Завданнями Конкурсу є:
•
•
•
•

залучення максимальної кількості конкурсантів до розробки авторських
повітряних зміїв по всій Україні;
посилення регіональних ініціатив у сфері науково-технічної творчості,
мистецтва, підтримка центрів дитячої творчості, гуртків тощо;
поширення інформації про Українську Асоціацію Повітряних Зміїв, яка
отримала право провести в Україні Чемпіонат Світу 2020;
прояв креативності, кмітливості та винахідливості у роботах
конкурсантів, формування екологічного мислення.

3. Організатор Конкурсу
3.1. Організатор, він же Замовник, Конкурсу – Молодіжна Громадська
Організація "Українська Асоціація Повітряних Зміїв" (ГО «УАПЗ»), яка є
Асоційованим Членом Міжнародної Федерації Повітряних Зміїв та
безпосередньо отримала таке право й організовуватиме Чемпіонат Світу з
повітряних зміїв 2020 в Україні.
3.2. Організатор Конкурсу забезпечує:
– підготовку інформації та оголошень, пов'язаних із проведенням Конкурсу,
для публікації у ЗМІ та мережі Інтернет;
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– підготовку та розсилку Положення та Офіційних Правил Конкурсу, а також
відповідних вихідних даних;
– формування допоміжних органів Конкурсу;
– організацію реєстрації Конкурсантів, надання їм конкурсної документації.
4. Вид Конкурсу
- Конкурс є всеукраїнським відкритим конкурсом.
- Конкурс проводиться в 1 (один) тур / етап.
- Участь у Конкурсі є повністю безкоштовною.
- Участь у Конкурсі є одноразовою та одноособовою (одна робота – від
однієї людини-автора (Конкурсанта)) під обов’язковим наглядом та за участі
Наукового Керівника.
5. Порядок участі в Конкурсі
5.1. Участь у конкурсі складається з 3 (трьох) етапів:
1. Визначення типу участі:
1) від навчального закладу (див. пп. 5.2.),
2) в індивідуальному порядку (див. пп. 5.3.).
2. Оформлення та надсилання пакета документів у паперовому
вигляді (див. пп. 5.4.).
3. Реєстрація на Конкурс в електронний спосіб – виключно після
надсилання пакета документів, а саме протягом п’яти днів з дати поштового
відправлення (див. пп. 5.5.).
5.2. Тип участі «від навчального закладу» передбачає участь від
навчального закладу, де навчається Конкурсант (див. абз. 2 пп. 6.3.), або від
(навчального) закладу позашкільної освіти, де Конкурсант здобуває
позашкільну освіту (центри науково-технічної творчості, художні школи,
дизайн-ліцеї, станції юних техніків, будинки дитячої творчості, гуртки тощо).
5.3. Тип участі «в індивідуальному порядку» передбачає самостійну
участь Конкурсанта, для якого не релевантний тип «від навчального закладу».
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5.4. Пакет документів для надсилання складається з:
1) Заявка на участь у Конкурсі (див. ппп. 5.4.2.).
2) Конкурсний Проект (власне робота Конкурсанта) (див. п. 7.).
3) Відгук Наукового Керівника (див. п. 8.).
4) Додаткові документи (див. п. 9.).
5.4.1. Пакет документів надсилається простим поштовим відправленням на
адресу: Українській Асоціації Повітряних Зміїв, 73003, м. Херсон, а/с № 173
– з обов'язковою поміткою на конверті "на конкурс".
Увага! Не надсилати пакет документів рекомендованим відправленням!
Надсилання здійснюється виключено державним поштовим оператором –
Укрпоштою! Роботи, надіслані через інших поштових операторів, не
приймаються і не розглядаються. Не рекомендується надсилати пакет
документів до відкриття онлайн-реєстрації (до 03.10.2019 р. – див. ппп. 5.5.2.).
5.4.2. Заявка на участь у Конкурсі. Для участі у Конкурсі автор повинен
власноручно оформити заявку на участь у Конкурсі за наданим зразком
(Додаток 1 до цього Положення) та скріпити її власним підписом, а для дітей
віком 14-15 років додати і підпис:
1) в разі участі за типом «від навчального закладу» - наводиться підпис
керівника або заступника керівника навчального закладу, від якого подається
робота, з наведенням ініціалів, прізвища та посади,
2) в разі участі за типом «в індивідуальному порядку» - наводиться підпис
одного з батьків / опікунів з наведенням ініціалів і прізвища).
5.4.3. Матеріали, надіслані на поштову скриньку Конкурсу, в жодному разі
не повертаються. Термін для подачі заявок на участь у Конкурсі: 03.10.2019
року – 28.12.2019 року (див. пп. 6.2.).
5.4.4. Організатор не здійснює підтвердження отримання документів.
Прохання не звертатися з такими запитами. Виключно в разі не отримання ним
пакета документів протягом розумного строку після онлайн-реєстрації
Конкурсанта – Організатор самостійно зв’язується з Конкурсантом для
з’ясування обставин направлення пакета документів і можливого вирішення.
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5.4.5. Організатор очікує на отримання пакетів документів поштою протягом
розумного строку після закриття онлайн-реєстрації (о 23:59 (за Києвом) 28
грудня 2019 року (включно) – див. пп. 6.2.) та дедлайну на відправлення
(28.12.2019 – визначається за поштовим штампом / штемпелем) – але не довше
ніж до дати початку засідання Журі (08.01.2020 – див. пп. 6.2.).
5.5. Реєстрація на Конкурс в електронний спосіб (онлайн-реєстрація).
5.5.1. Виключно після підготовки та надсилання Пакета Документів
(включно з Конкурсним Проектом) Конкурсант реєструється в Конкурсі онлайн.
5.5.2. Реєстрація проходить через заповнення Google-форми (ґуґл-форми) за
посиланням:
http://bit.ly/2M9f906
Новини Конкурсу розміщуються на офіційній фейсбук-сторінці Української
Асоціації Повітряних Зміїв:
https://www.facebook.com/UkrainianKites/
та за хештеґом #ЗорянийКайт2019 .
Увага! Термін Реєстрації не співпадає із терміном проведення Конкурсу (див.
пп. 6.2.). Ґуґл-форма для Реєстрації закривається о 23:59 28.12.2019 р.
5.5.3. У разі труднощів із доступом до ґуґл-форми або виникнення інших
технічних проблем із Реєстрацією слід звернутися до Організатора на адресу
електронної пошти Конкурсу: zoriany.kite@gmail.com.
5.5.4. В рамках Реєстрації Конкурсант надсилає (завантажує) власну
фотографію. В жодному разі власна фотографія Конкурсанта не
використовується в будь-яких інших цілях, окрім визначених в цьому
Положенні, не передається третім сторонам і не публікується заздалегідь.
Лауреати Конкурсу отримають пропозицію використати таку фотографію або
надіслати будь-яку іншу фотографію для рекламних матеріалів.
6. Умови Конкурсу
6.1. Територія проведення Конкурсу: уся територія України, крім тимчасово
окупованих районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя.
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6.2. Термін проведення Конкурсу: 02 вересня 2019 р. – 23 січня 2020 р. за
таким календарем:
02.09.2019 – офіційне оголошення про Конкурс з попередньою публікацією
календаря Конкурсу.
06.09.2019 – публікація Положення та Офіційних Правил Конкурсу – на
офіційній фейсбук-сторінці Української Асоціації Повітряних Зміїв.
03.10.2019 – відкриття онлайн-реєстрації учасників та їхніх готових робіт
(публікація посилання на офіційній фейбсук-сторінці Організатора).
28.12.2019, о 23:59 – закриття реєстрації та дедлайн надсилання
конкурсних робіт (за поштовим штемпелем).
08.01-13.01.2020 – засідання Журі Конкурсу.
до 20.01.2020 – оприлюднення результатів та переможців Конкурсу.
21.01-22.01.2020 – персональне контактування з переможцями щодо
процедури нагородження.
23.01.2020 – урочисте закінчення Конкурсу.
6.3. Вимоги до Конкурсанта:
1. Вік на 30.12.2019 р.: від 14 до 18 років включно.
2. Навчається станом на 30.12.2019 р. у 9-11(12) класах закладів загальної
середньої освіти України чи на 1-3 курсах професійно-технічних навчальних
закладів України або вищих навчальних закладів України I-II рівня акредитації
(закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти).
6.4. Вимоги до Наукового Керівника:
1. Вік на дату початку Конкурсу: 21 рік і старші.
2. Наявність повної вищої освіти (диплом спеціаліста або магістра).
3. У разі, якщо Конкурсний Проект подається за типом «від навчального
закладу», – Науковий Керівник має бути його співробітником (як основне місце
роботи або за сумісництвом).
4. Може бути Науковим Керівником одночасно кількох Конкурсантів (але не
більш як п’яти).
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6.5. Критерії оцінки Конкурсного Проекту:
1. Кожен Конкурсний Проект оцінюється у максимум 100 балів за такими
критеріями:
Унікальність – 0-30 балів.
Реалістичність – 0-20 балів (якщо модель вже на практиці розроблена і
здатність польоту підтверджена, відповідно до абз. 4 пп. 7.2., Конкурсант
автоматично отримує максимальний бал за цим критерієм).
Екологічність – 0-25 балів.
Економічність – 0-15 балів.
Наявність наукового ступеня (кандидат наук, доктор наук, доктор філософії
(PhD)) у Наукового Керівника – 3 бали.
Подання Конкурсного Проекту за типом «від навчального закладу» (див. пп.
5.2.) – 7 балів.
2. Конкурсний Проект не був нагороджений на інших конкурсах на дату
надсилання пакета документів.
3. Журі звертає особливу увагу на:
– унікальність та неординарність ідеї авторського повітряного змія;
– (потенційну) легкість в керуванні;
– екологічність та економічність проекту.
7. Конкурсний Проект: вимоги та форма подачі
7.1. Мета Конкурсного Проекту – представити оригінальну авторську
модель (ескіз, креслення, дизайнерське рішення, творче втілення тощо)
повітряного змія.
7.2. Загальні вимоги до оформлення Конкурсного Проекту:
1. Конкурсний Проект є творчою роботою Конкурсанта під науковим
керівництвом та за участі Наукового Керівника. Подається виключно в
паперовому (друкованому) вигляді. За експертною оцінкою Наукового
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Керівника Конкурсантові має належати сама ідея авторського повітряного змія
та не менше як 70% роботи, що подається.
2. Конкурсний Проект є авторським висвітленням (описом) оригінальної ідеї
повітряного змія. Організатор цілеспрямовано не встановлює чітких, суворих
меж щодо формату висвітлення ідеї. Це має на меті залучення не тільки
Конкурсантів, схильних до (фізико-)технічного напрямку, але й таких, хто
схильний до мистецтва, художнього напрямку, креативних Конкурсантів.
3. Конкурсний Проект має бути реалістичним (здатним літати), тобто
необхідно навести мінімальні розрахунки щодо здатності пропонованої моделі
літати, обсяг яких – на розсуд Наукового Керівника. Науковий Керівник може
залучити до розрахунків – і виключно для них – третю особу-спеціаліста (або
кількох), про що має бути чітко зазначено у Відгуку Наукового Керівника (див.
абз. 6 п.п.8.4.).
4. Практичне виготовлення моделі не вимагається, але, якщо модель вже
розроблена на практиці і це підтверджено світлинами (див. пп. 9.2.), –
Конкурсний Проект автоматично отримує найвищий бал за критерієм
реалістичності.
7.3. Конкурсний Проект складається з (спеціальні вимоги):
1) Графічна частина
2) Опис моделі
7.3.1. Основою Конкурсного Проекту є графічна частина, яка має займати
один окремий аркуш А4. Може бути представлена кресленням (для
Конкурсантів, схильних до фізики / техніки), малюнком чи дизайнерським
рішенням з максимальною деталізацією (для Конкурсантів, схильних до
мистецтва, художнього напряму), високоякісною фотографією моделі в польоті
(для практично реалізованих моделей). Може бути виконана вручну або за
допомогою програмного забезпечення (на комп’ютері) з подальшим
роздрукуванням. На зворотному боці аркуша олівцем зазначається прізвище
ім’я по батькові Конкурсанта повністю та П.І.Б. Наукового Керівника повністю.
Конкурсанту та Науковому Керівнику слід оцінювати свою роботу з позицій
максимальної зрозумілості / наочності зображення у графічній частині. Тобто
можливості членам Журі зрозуміти суть авторської моделі.
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В разі надсилання графічної частини, зробленої в єдиному екземплярі,
Конкурсантам рекомендується зробити попереднє її сканування – на випадок
малоймовірної втрати пакета документів поштовим оператором.
7.3.2. До графічної частини додається опис моделі. Опис моделі складається
із: а) викладу основної інформації (обов’язково), б) списку використаних
джерел (за наявності), в) додатків (за наявності).
а) Виклад основної інформації наводиться не більш ніж на 5 (п’яти)
сторінках формату А4, шрифт Times New Roman, 12-ий кегль, 1,5 інтервал.
Сторінки нумеруються. При цьому на першій сторінці на першому рядку
зазначається: ОПИС МОДЕЛІ (П.І.Б. Конкурсанта повністю). Допускається
виділення авторських пояснень напівжирним шрифтом, підкресленням або
курсивом.
Виклад основної інформації є абсолютною творчістю Конкурсанта. При
цьому слід висвітлити оригінальність моделі, її унікальність, реалістичність
(мінімальні розрахунки), екологічність, економічність (приблизну вартість
виготовлення). Модель може бути оригінально названа. Можуть бути додані
фантазійні елементи щодо її, моделі, використання. Вітається наведення
власних роздумів Конкурсанта, пропозиції щодо використання, виготовлення,
презентації моделі. Якщо модель вже реалізована на практиці – максимально
описати процес виготовлення, успішність запусків тощо.
Абсолютно забороняється плагіат!
б) У разі використання літератури або інтернет-ресурсів, надається їхній
перелік у СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (не більше двох сторінок
А4, шрифт Times New Roman, 11-ий кегль, 1 інтервал). Посилання в тексті
викладу основної інформації робити не потрібно.
в) За наявності – ДОДАТКИ (додаткові схеми, графіки, таблиці, діаграми,
рисунки тощо) надаються з посиланням в тексті викладу основної інформації
(поясненням, для чого такі додатки наводяться, що пояснюють і т.п.).
8. Відгук Наукового Керівника
8.1. Відгук Наукового Керівника міститься на 1 (одній) сторінці формату А4 і
засвідчується особистим підписом Наукового Керівника.
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8.2. У разі, якщо участь у Конкурсі береться за типом «від навчального
закладу», підпис Наукового Керівника має бути засвідчений у встановленому
порядку закладом, де він / вона працює.
8.3. У разі, якщо участь береться за типом «в індивідуальному порядку»,
завірення підпису не вимагається. За бажанням Наукового Керівника його / її
підпис може бути засвідчений у встановленому порядку організацією, де він /
вона працює.
8.4. Відгук Наукового Керівника має містити щонайменше такі положення /
інформацію:
1) підтвердження наукового керівництва роботою Конкурсанта в рамках
розробки Конкурсного Проекту,
2) засвідчення доброчесності Конкурсанта, а саме відсутність плагіату в
роботі,
3) у разі наявності – науковий ступінь та вчене звання Наукового Керівника,
4) загальна характеристика Конкурсанта,
5) характеристика Конкурсного Проекту з чітким зазначенням, що оціночно
не менше 70% роботи належить авторству Конкурсанта,
6) в разі залучення третіх осіб-спеціалістів до розрахунків льотної здатності
моделі – зазначається П.І.Б. такої особи (таких осіб), її (їх) вклад у роботу, місце
роботи і посада (за наявності), науковий ступінь і вчена звання (за наявності),
може бути додано кілька слів про наявність у такої особи (таких осіб)
відповідного досвіду у галузі повітряних зміїв або інших суміжних фізикотехнічних напрямках,
7) чітко сформульована заява про те, що всі авторські права на модель
належать Конкурсантові.
9. Додаткові документи
9.1. У разі, якщо модель не реалізована на практиці, на розсуд Конкурсанта
або за пропозицією Наукового Керівника можна додати будь-які документи, які
допоможуть Журі в оцінці Конкурсанта та Конкурсного Проекту, – але не
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більше п’яти аркушів. Наприклад, копії пов’язаних з тематикою Конкурсу
дипломів, грамот, сертифікатів, відзнак тощо.
9.2. У разі, якщо на Конкурс подається проект, який уже реалізований (кайт
виготовлено й він підтвердив здатність літати), слід надіслати щонайменше дві
фотографії повітряного змія: 1) кайт у польоті, 2) Конкурсант тримає кайт. У
цьому випадку Конкурсант автоматично отримує 20 балів, відповідно до абз. 1
пп. 6.5. цього Положення.
10. Організаційна структура Конкурсу
10.1. Організаційний комітет
Організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет) затверджується
Організатором у необхідній кількості осіб з числа членів ГО «УАПЗ».
Головою Оргкомітету є керівник ГО «УАПЗ». Він здійснює загальний нагляд
за проведенням Конкурсу, розподіляє завдання між іншими членами
Оргкомітету, контролює їх виконання, звітує перед Правлінням ГО «УАПЗ»,
забезпечує нагородження Гран-прі, відповідно до п. 11. цього Положення
Заступником Голови Оргкомітету є відповідальний секретар Конкурсу. Він
забезпечує роботу Журі Конкурсу, зворотний зв'язок з Конкурсантами під час
його проведення, оголошення його результатів та нагородження лауреатів,
відповідно до п. 11. даного Положення.
Оргкомітет забезпечує:
– первинну перевірку на відповідність затвердженим вимогам пакета
документів, надісланих на Конкурс, і за необхідності, повідомляє Конкурсантам
про виявлені хиби чи недоліки – для можливого їх усунення;
– реєстрацію, систематизацію і зберігання надісланих матеріалів до засідання
Журі;
– інформування громадськості про проведення Конкурсу та його результати,
зв'язок із лауреатами та отримувачами заохочень Конкурсу, їхніми науковими
керівниками, керівництвом їхніх навчальних закладів, їх батьками або
опікунами;
– формує та систематизує висновки, пропозиції, скарги й рекомендації,
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отримані від стейкхолдерів Конкурсу.
10.2. Журі Конкурсу
Міжнародне Журі Конкурсу створюється з метою визначення найкращих
проектів з поданих на Конкурс, визначення лауреатів, присудження їм нагород,
а також заохочення інших Конкурсантів, надання рекомендацій щодо
Конкурсних Проектів та загалом щодо подальшого розвитку подібних конкурсів
та змагань з боку Організатора.
Членів міжнародного Журі Конкурсу обрано Організатором з числа
українських та закордонних експертів у таких напрямках сфери повітряних
зміїв: технічний, спортивний, художній, культурний, екологічний, мистецький,
туристичний.
Відповідальний секретар Конкурсу є водночас відповідальним секретарем
Журі і бере участь у його засіданнях без права голосу, веде протокол засідання
Журі українською мовою, забезпечує необхідний переклад з / на українську під
час засідань Журі для його іноземних членів.
Організатор залишає за собою право вносити зміни та доповнення до складу
Журі Конкурсу в установленому порядку.
Члени Журі:
– не беруть участі у Конкурсі у жодний спосіб, зокрема, у якості
Конкурсантів або Наукових Керівників, не консультують Конкурсантів та
утримуються від публічних заяв до оголошення результатів Конкурсу;
– не мають право розголошувати будь-які відомості, пов'язані з розглядом
проектів й присудженням нагород та заохочень.
Засідання Журі вважається правомочним, якщо в ньому взяла участь проста
більшість його складу (50% + 1).
Рішення Журі приймається колегіально, простою більшістю голосів
присутніх і є остаточним. У разі рівного розподілу голосів, поданих за
Конкурсний Проект (отримання двома або більшою кількістю Конкурсних
Проектів однакової суми балів), голова Журі має право вирішального голосу.
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Список лауреатів, присуджених нагород та заохочень, а також протокол
засідання Журі підписують усі члени Журі, які взяли участь у голосуванні.
Журі не розглядає Конкурсні Проекти:
– надіслані (подані) після закінчення встановленого терміну;
– такі, що не відповідають вимогам цього Положення;
– подані Конкурсантами, які не відповідають вимогам цього Положення;
– подані за участі Наукового Керівника, який не відповідає вимогам цього
Положення.
Журі відхиляє Конкурсні Проекти:
– такі, в яких виявлено плагіат;
– такі, що вже брали участь і були нагороджені в інших конкурсах.
Склад Журі Конкурсу:
1. Голова Журі: Шмулевич Павло Володимирович (м. Херсон) –
Засновник і Президент Української Асоціації Повітряних Зміїв, Голова
Оргкомітету Чемпіонату Світу з повітряних зміїв 2020, капітан Збірної України
з кайт-флаїнґу, Чемпіон Світу з кайт-флаїнґу 2018.
2.
Заступник
голови
Журі:
Губарєв
Ігор
Володимирович
(Дніпропетровська область) – кандидат технічних наук, професор
Дніпровського державного технічного університету (технічний напрямок).
3. Бройтман Леонід Григорович (м. Кам’янське) – Віце-президент
Української Асоціації Повітряних Зміїв, журналіст, громадський діяч
(культурний напрямок).
4. Мерлян Агарон (Держава Ізраїль) – дипломований фахівець із
художнього оформлення та дизайну (художній напрямок).
5. Бай-Шун Джекі (Китайська Народна Республіка) – генеральний
директор Zhejiang Daishan LULAN Sports Goods Co., Ltd, Президент
Дайшанської Асоціації Повітряних Зміїв (спортивний напрямок).
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6. Григор’єв Антон Сергійович (м. Львів) – співзасновник Української
Асоціації Повітряних Зміїв, фахівець з логістики та транспортних технологій
(екологічний напрямок).
7. Равал Панчолі Сонал (Об’єднані Арабські Емірати) – генеральний
директор туристичної корпорації Classic Concepts Dubai, організаторка
Дубайського Міжнародного фестивалю повітряних зміїв (туристичний
напрямок).
8. Монзес Уллі (Федеративна Республіка Німеччина) – видатний
розробник авторських повітряних зміїв та кайт-флаєр (мистецький напрямок).
9. Ірузун Лейла (Аргентина) – відома кайт-майстриня, розробниця
авторських малих та мініатюрних повітряних зміїв (художній напрямок).
10.3. Підсумки Конкурсу
Підсумки Конкурсу оформлюються протоколом про підсумки Конкурсу,
який містить оцінки Конкурсних Проектів та рекомендації щодо їхнього
використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення
Конкурсних Проектів від розгляду, про розподіл премій та інших видів
заохочення, інші міркування. Протокол підписує голова та секретар Журі.
11. Нагороди (премії) Конкурсу
Гран-прі – безкоштовна можливість Конкурсанту (одній особі) представити
свій проект за кордоном на одному із міжнародних фестивалів повітряних зміїв
у складі делегації Української Асоціації Повітряних Зміїв. Включає покриття
витрат на проїзд (переліт) «Україна – фестиваль – Україна», проживання,
харчування, локальне транспортування, екскурсійну програму протягом такого
фестивалю. Не включає проїзд всередині України з місця проживання
Конкурсанта до аеропорту / залізничного вокзалу / автовокзалу, з якого
відправлятиметься делегація на фестиваль. Присуджується в разі наявності
унікального Конкурсного Проекту, який значно виділяється серед інших.
Перша премія – диплом І ступеня – 1000 грн.
Друга премія – диплом ІІ ступеня – 800 грн.
Третя премія – диплом ІІІ ступеня – 500 грн.
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Спеціальна нагорода «Fly a kite – support girl education» – спеціальний
диплом – форма (або грошовий еквівалент) визначається спільно Журі та
Організатором в залежності від рівня проекту-переможця даної номінації.
Присуджується Конкурсанту-дівчині, яка не отримала Гран-прі, не посіла
перше, друге або третє місце, але проект якої заслуговує особливого
відзначення та / або набрав найбільшу кількість балів після третього місця.
Додаткові заохочення – на розсуд Журі.
12. Результати конкурсу
12.1. Результатом Конкурсу є визначення лауреатів Конкурсу та отримувачів
нагород, заохочень Конкурсу.
Один Конкурсант може отримати тільки одну нагороду (премію, заохочення)
Конкурсу.
Лауреатами Конкурсу є (набувають такого статусу) автори Конкурсних
Проектів (Конкурсанти), які отримали: Гран-прі, перше, друге, третє місце,
спеціальну нагороду.
Журі присуджує Гран-прі тільки за наявності дійсно унікального проекту, на
порядок якісно вищого за інші. У разі присудження Гран-прі, його отримувач
(лауреат – одна особа) зобов'язується мати дійсний паспорт громадянина
України для виїзду за кордон з датою закінчення не раніше ніж за 6 (шість)
місяців до запланованого закінчення фестивалю. Оформлення такого паспорта
(та в разі необхідності візи до країни, де проходить фестиваль) здійснюється
виключно за рахунок лауреата. Проїзд Україною до аеропорту (автовокзалу,
залізничного вокзалу) вильоту або виїзду делегації до країни проведення
фестивалю здійснюється за рахунок лауреата. Винятки та деталі можуть
обговорюватися з Організатором в індивідуальному порядку. Грошовий
еквівалент Гран-прі не виплачується в жодному разі. Не можливість
Конкурсанта взяти участь у визначеному фестивалі у визначені дати
(відсутність дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
відсутність візи, сімейні обставини, захворювання, форс-мажорні обставини
тощо), зокрема, фізичне не-прибуття у визначені і належним чином йому / їй
повідомлені Організатором дату і час у визначене місце в Україні (місце збору
делегації для початку подорожі) є підставою для втрати такої можливості, при
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цьому зобов’язання Організатора вважається виконаними в повному обсязі, а
лауреат може претендувати виключно на отримання диплома «Гран-прі».
Для реалізації нагороди «Гран-прі» Організатор має право вимагати
укладення додаткової угоди з Конкурсантом або з його батьками / опікунами.
Три проекти, які набрали найбільше балів Журі, гарантовано отримують
перше, друге й третє місце. Їхні автори гарантовано отримують перший, другий
і третій диплом Конкурсу, відповідно із визначеними вище преміями.
Авторка проекту-лауреату номінації «Fly a kite – support girl education»
отримує спеціальний диплом та визначену нагороду.
В разі ухвалення відповідного рішення з боку Журі, присуджуються
додаткові заохочення.
Отримувачами заохочень можуть бути:
– автори проектів (Конкурсанти), які не стали лауреатами Конкурсу;
– Наукові Керівники;
– заклади освіти, де навчаються Конкурсанти, або від яких подано
Конкурсний Проект;
– інші стейкхолдери Конкурсу.
12.2. Офіційні результати будуть оприлюднені до 20.01.2020 на веб-сайті
Організатора:
www.uka.org.ua
та його офіційній фейсбук-сторінці:
https://www.facebook.com/UkrainianKites/.
Публікації підлягають: прізвище, ім’я Конкурсанта, місто його / її
проживання, прізвище та ім’я Наукового Керівника, заклад освіти, від якого він
/ вона подає Конкурсний Проект або в якому навчається (в разі подання
Конкурсного Проекту в індивідуальному порядку). На публікацію цих даних
Конкурсанти (їх батьки або опікуни) дають особисту згоду, беручи участь у
Конкурсі. Також публікується конкурсний бал, починаючи з найбільшого
(перше місце) та відповідна нагорода – в разі отримання. Публікації не
підлягають дані про Конкурсні Проекти, які не розглядалися Журі або були
відхилені Журі (див. пп. 10.2.). Окремо, в індивідуальному порядку, результати
повідомляються лауреатам та отримувачам заохочень Конкурсу – каналами
зв’язку, вказаними ними при Реєстрації.
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Отримання нагород (премій, заохочень) здійснюється в рамках церемонії
нагородження. Церемонія нагородження відбуватиметься очно або дистанційно
на розсуд Організатора. Якщо церемонія нагородження проводитиметься очно,
Організатор, в залежності від наявного бюджету, має право забезпечити проїзд,
харчування, проживання переможців.
Грошові нагороди (премії) присуджуються виключно лауреатам Конкурсу, а
не Науковим Керівникам, керівникам навчальних закладів тощо. Грошові
нагороди (премії), присуджені тим, кому не виповнилось 16 (шістнадцять) років
на дату отримання такої нагороди, – виплачуються батькам або опікунам.
Грошова премія виплачується готівкою або грошовим переказом на розсуд
Організатора, із згодою на обробку персональних даних. Сплата необхідних
податків і зборів з премії – виключна відповідальність її отримувача (його / її
батьків, опікунів).
У разі перемоги, фото Конкурсанта буде розміщуватися на сайті
Організатора та його офіційній фейсбук-сторінці. Якщо надіслане при
Реєстрації фото не підходить для таких цілей, Конкурсантові необхідно
надіслати на електронну пошту Конкурсу своє фото для розміщення його на
сайті.
13. Надання відповідей на запитання щодо Конкурсу
Всі запитання, пов'язані з проведенням Конкурсу, слід надсилати на адресу
електронної пошти Конкурсу:
zoriany.kite@gmail.com .
Або звертатися телефоном до відповідального секретаря Конкурсу –
Катерини Макаренко:
+38-099-490-97-31
(плата за зв’язок – відповідно до умов оператора зв’язку (тарифу))
Питання стосовно діяльності Української Асоціації Повітряних Зміїв,
Чемпіонату Світу 2020, можливостей співробітництва тощо, тобто такі, що
безпосередньо не пов’язані з Конкурсом, слід надсилати на адресу електронної
пошти Асоціації: kiteukr@gmail.com
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14. Фінансування проведення Конкурсу
Фінансування проведення Конкурсу відбувається за рахунок Організатора за
можливого залучення інших джерел, зокрема, спонсорства.
15. Авторське право та суміжні права
Немайнове авторське право на Конкурсний Проект належить автору
(Конкурсанту) й охороняється, згідно з Законом України "Про авторське право і
суміжні права" та іншими законами. Майнове авторське право на премійовані
(нагороджені, заохочені) Конкурсні Проекти переходить до Організатора за
умовами даного Конкурсу та з можливим додатковим документальним
оформленням. Майнове авторське право на Конкурсні Проекти, які не були
премійовані (нагороджені, заохочені), зберігається за автором (Конкурсантом).
16. Персональні дані
16.1. Конкурсант діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
Конкурсант бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків,
пов'язаних з можливою участю в Конкурсі та отриманням нагороди.
16.2. Під час Реєстрації на Конкурс Конкурсанти або їхні батьки / опікуни
самостійно вводять свої персональні дані, а саме: прізвище, ім’я, по батькові,
контактну адресу електронної пошти, номер телефону, інше. Інформація, що
надається, відноситься до персональних даних і охороняється, відповідно до
законодавства України.
16.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен Конкурсант засвідчує і підтверджує,
що ознайомлений і повністю згоден з цим Положенням і Офіційними
Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які
стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно
надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Конкурсу на його
розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною
та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, – в
цілях проведення цього Конкурсу, згідно з цими Правилами (визначення
Конкурсантів, які мають право одержати нагороди, підготовки статистичної
інформації, тощо).
16.4.
право:

Права Конкурсанта як суб'єкта персональних даних. Конкурсант має

19

- на отримання відомостей про місцерозташування Організатора як власника /
розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Організатора як власника / розпорядника його персональних
даних уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
16.5.
Обробка
самостійно.

персональних

даних

здійснюється

Організатором

16.6. Персональні дані Конкурсанта зберігаються в базі до їх відкликання
за письмовим проханням Конкурсанта. У разі відкликання згоди на обробку
персональних даних Конкурсант не допускається до подальшої участі у
Конкурсі.
16.7.
Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист
персональних даних, розміщених Конкурсантом, від неправомірного або
випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання,
поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як
Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в
результаті дій Конкурсанта з розміщення таких персональних даних.
16.8. Організатор гарантує, що особисті дані Конкурсанта, одержані ним,
будуть використані виключно для цілей Конкурсу, і не будуть використані (в
т.ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та
інтересам Конкурсанта.
17. Внесення змін до цього Положення та Офіційних Правил
Будь-які зміни до цього Положення та Офіційних Правил можуть бути
внесені Організатором без погодження з третіми сторонами.
Внесення змін здійснюється виключно Загальними
Правлінням Української Асоціації Повітряних Зміїв.

Зборами

або

Внесені зміни публікуються на офіційній фейсбук-сторінці Організатора
протягом 7 (семи) днів з дати їх ухвалення.
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Виконавчий Секретар
/підпис/
Української Асоціації Повітряних Зміїв

А.А. Компанієць

/печатка/

[
Внесено зміни й доповнення 23.10.2019 р.
Підстава: Протокол №25 позачергового засідання Правління ГО «УАПЗ» від
23.10.2019 р.
Виконавчий Секретар
/підпис/
А.А. Компанієць
Української Асоціації Повітряних Зміїв
/печатка/

]

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ!
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Додаток 1
до Положення та Офіційних Правил
Всеукраїнського відкритого конкурсу
на найкращий авторський повітряний змій
«Зоряний Кайт 2019»

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Я,______________________________________________________________
(прізвище ім’я по батькові повністю)

прошу зареєструвати мене як Конкурсанта Всеукраїнського відкритого
конкурсу на найкращий авторський повітряний змій «Зоряний Кайт 2019».
Додатково зобов’язуюсь здійснити онлайн-реєстрацію протягом п’яти днів
з дати надсилання цієї заявки.
Мої контактні дані:
Поштова адреса: поштовий індекс_____________,
область та район області ____________________________________________
село / селище / місто_____________________________________________
вул.__________________________, буд._____, кв._________
моб. тел. (______)___________________________.
e-mail: ______________________________________.
П.І.Б. мого Наукового Керівника (повністю):
_________________________________________________________________
Участь беру (необхідне підкреслити):
▪ від навчального закладу (назва закладу: …
▪ в індивідуальному порядку
З Положенням та умовами Конкурсу ознайомлений (а), надаю згоду на
обробку персональних даних, відповідно до чинного законодавства.
Дата ____________________20_____ р.
Підпис_________________________________(_____________________)
(особистий підпис та ініціали і прізвище Конкурсанта,
для осіб від 14 до 15 років включно – додатково до особистого підпису (поряд або нижче):
▪
в разі участі за типом «від навчального закладу» - наводиться підпис керівника або заступника
керівника навчального закладу, від якого подається робота, з наведенням ініціалів, прізвища та посади
▪ в разі участі за типом «в індивідуальному порядку» - наводиться підпис одного з батьків / опікунів з
наведенням ініціалів і прізвища)

