
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення арт-конкурсу

«UNIT.Kharkiv ART»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТ ХАРКІВ
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ», створене і діє за законодавством України, із місцезнаходженням
за адресою: 61054, місто Харків, вулиця Академіка Павлова, 271, оголошує арт-конкурс
UNIT.Kharkiv ART на створення мистецького проєкту арт-об’єкту (далі – Твору).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Арт-конкурсу, склад та

зобов’язання учасників, критерії обрання переможця, порядок нагородження переможця
тощо.

1.2. Терміни та визначення:
Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ ХАРКІВ

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ»;
Арт-конкурс (або Конкурс) – конкурс на створення мистецького проєкту Арт-об’єкту, що

проводиться Організатором відповідно до цього Положення.
Учасники – фізичні особи, що досягли 18 років, які працюють в будь-якій сфері

цифрового та іншого мистецтва, включаючи: статичні цифрові зображення (картинки,
скульптури), стріт-арт об’єкти, інтерактивні цифрові інсталяції з AR, спеціалісти з
3D-мистецтва, веб- та інші дизайнери, які діють від свого імені, добровільно та самостійно
виявили бажання взяти участь у Конкурсі відповідно до умов цього Положення.

Твір – проект Арт-об’єкту, створений та надісланий Учасником Організатору для участі у
Конкурсі.

Переможець – Твір та Учасник, що його надіслав для участі у Конкурсі, що визначені
Журі за результатами розгляду Творів Учасників.

Журі – колегія експертів, яка формується Організатором на власний розсуд для
визначення Переможця Конкурсу.

Премія – винагорода за перемогу в Конкурсі.
1.3. Вимоги до Творів:

● Твори мають відповідати концепції та тематиці Конкурсу - цифрові проєкти, які
пов'язані з сучасними інноваціями;

● Твори мають не порушувати чинне законодавство України.
1.4. Строк проведення Конкурсу:

● з 21 квітня 2021 року до 18 червня 2021 року включно (23:59:59 за Київським часом) –
прийняття Заявок;

● до 12 липня 2021 року включно (23:59:59 за Київським часом) – оцінка Творів
Учасників, обрання та оголошення Переможця.

1.5. Участь в Конкурсі підтверджує, що Учасник ознайомлений з цим Положенням та
згоден з його умовами.

2. ВИНАГОРОДА



2.1. Винагородою за перемогу в Конкурсі є грошова премія в розмірі 40 000 (сорок тисяч)
гривень.

2.2. Премія вручається переможцю шляхом перерахування Організатором на банківський
рахунок Переможця, якщо інший порядок виплати премії не узгоджений Організатором та
переможцем Арт-Конкурсу.

2.3. Організатор не компенсує будь-які витрати, понесені Учасниками на створення мистецького
Твору під час цього Конкурсу.

3. ПОРЯДОК УЧАСТІ
3.1. Учасники можуть подати заявку на участь, заповнивши онлайн-форму на веб-сайті

https://kharkiv.unit.city/art-contest/ і завантаживши максимум один pdf-файл з усіма
зображеннями, начерками і т.д., необхідними для всебічного розуміння арт-об'єкту (Твору)
та/або додавши посилання на відео, розміщене в мережі інтернет (YouTube, Vimeo чи
платформі для обміну файлами), яке демонструє цей арт-об'єкт (Твір) в русі. Загальний
розмір pdf-файлу не повинен перевищувати 25 МБ; в імені файлу має бути зазначено
прізвище Учасника, що подав заявку, і назва роботи англійською мовою. Один Учасник
може подати не більше 1 (одного) арт-об'єкту (Твору) в одній заявці. Якщо онлайн-форма
заповнена некоректно або не повністю, то Організатор залишає за собою право не
розглядати цю заявку.

3.2. Організатор вправі не допустити Твір до участі в Конкурсі в разі, якщо заявка, Твір або
учасник, що їх надіслав, не відповідає умовам цього Положення, а також у разі будь-якого
іншого порушення Учасником умов цього Положення.

4. ПРОЦЕС ОЦІНКИ
4.1. Оцінка Творів Учасників здійснюється Журі на підставі власного погляду членів Журі з

урахуванням наступних критеріїв:
● відповідність концепції (арт-об’єкт має бути пов'язаний з сучасними інноваціями);
● оригінальність проєкту / роботи (Твір має бути створений Учасником для Арт-Конкурсу

та не оприлюднений раніше);
● творчість проєкту (втілення креативного рішення Учасника);
● технічна можливість реалізації проєкту.

4.2. Переможця Конкурсу буде визначено голосуванням між членами Журі, відповідна
інформацію буде опубліковано на сайті https://kharkiv.unit.city/art-contest/

4.3. Твори Учасників не рецензуються, Журі або Організатор не зобов’язані пояснювати
причини, за якими той чи інший Твір визнано переможцем або відхилено. Рішення Журі не
може бути оскаржене.

4.4. В разі відмови Учасника від перемоги або порушення ним цього Положення Журі вправі
обрати іншого Переможця.

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
5.1. Подаючи заявку на участь в Арт-конкурсі, Учасник підтверджує, що йому виповнилося 18

(вісімнадцять) років, він є справжнім автором надісланого Твору, погоджується
дотримуватися умов цього Положення.

https://kharkiv.unit.city/art-contest/


5.2. Учасник дозволяє Організатору цього Конкурсу, а також його представникам обробляти
персональні дані Учасника (в тому числі прізвище, ім'я, країна, контактна інформація
тощо) у зв'язку з цим Конкурсом. Персональні дані Учасників можуть використовуватися
для введення інформації в базу даних, публікації і показу Твору, а також для
інформаційних бюлетенів у зв'язку з Конкурсом.

5.3. Беручи участь в Арт-конкурсі (направляючи Заявку з проектом арт-об’єкту) Учасник
Арт-конкурсу погоджується, що він несе повну відповідальність відносно змісту
надісланого Твору, Організатор не несе відповідальності за зміст надісланих Творів
Учасників та їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, а
також за інші можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з втіленням проекту
Арт-об’єкту Учасників, їх розміщенням або іншим використанням. В разі надходження
претензій від третіх осіб, пов’язаних з незаконним використанням Твору Учасника
Арт-конкурсу, учасник зобов’язаний взяти участь у врегулюванні цього спору.

5.4. Беручи участь в Арт-конкурсі Учасник незалежно від результатів Арт-конкурсу на
безоплатній основі надає згоду на використання Організатором проекту арт-об’єкту (Твору
Учасника) у будь-який спосіб що не суперечить законодавству, в тому числі але не
обмежуючись: виробництво ескізу Арт-Об’єкту, публічна демонстрація та публічний показ
Твору, використання зображення Твору у маркетингових матеріалах, подання Твору до
загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до
зображення Твору за допомогою мережі Інтернет (в т.ч. із додатків для телефонів,
планшетів та інших пристроїв) з будь-якого місця і у будь який час за їх власним вибором
тощо.

5.5. Учасник погоджується, що Організатор після проведення Арт-конкурсу вправі
використовувати надісланий Твір як повністю, так і частково (фрагментарно), як
самостійно, так і спільно з іншими результатами інтелектуальної діяльності, вносити
будь-які зміни, проводити його адаптацію.

5.6. Учасник погоджується, що в разі визнання Переможцем його Твору, він передасть
Організатору виключні майнові права на використання Твору.

5.7. Права до дозволи, що надаються Учасником Організатору відповідно з цим Положенням,
розповсюджуються на територію всього світу, з правом передачі Організатором отриманих
прав та дозволів на Твори (як повністю, так і частково) будь-яким третім особам.

5.8. В разі виявлення порушення умов цього Положення Організатор вправі в будь-який час
відхилити проект арт-об’єкту та / або дискваліфікувати Учасника.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в це Положення, розмістивши

оновлені правила на своєму веб-сайті https://kharkiv.unit.city або відправивши Учасникам
інформаційні листи. Організатор має право збільшити терміни прийому і терміни оцінки
робіт, а також будь-які інші терміни, пов'язані з проведенням конкурсу, і кожен раніше
зареєстрований учасник погоджується не  розглядати такі дії як порушення його права.

6.2. У всьому іншому, що не обумовлено цим Положенням, Організатор приймає рішення на
власний розсуд, відповідно до чинного законодавства.

6.3. Учасник гарантує, що всі відомості, надані ним, є достовірними та можуть бути використані



Організатором у зв’язку з Конкурсом та підведенням його підсумків. Організатор не несе
відповідальності за невірно зазначені Учасником відомості.

6.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за технічні збої в роботі інформаційних
ресурсів в мережі інтернет.

6.5. З будь-яких питань Учасники можуть звернутися до Організатора, надіславши
електронного листа на електронну адресу welcome_kh@unit.city.

mailto:welcome_kh@unit.city

