Правила
1. Офіційні правила конкурсу „Мій малюк зможе”.
1.1. Конкурс «Мій малюк зможе» (надалі – «Конкурс») – конкурс дитячих
фотографій прихильників шоу «Мій малюк зможе», який триватиме з 19:00 «10»
червня 2014 року до 18:00 «03» липня 2014 року (надалі – «Період проведення
конкурсу») виключно на території України (надалі – «Територія»).
1.2. Про Конкурс:
Загальна тривалість Конкурсу – 8 тижнів.
Переможець конкурсу визначається за результатами голосування користувачів
web-сайту http://maliuk.1plus1.ua/
Голосування відбувається шляхом додавання голосів до рейтингу під фото
учасника конкурсу. Голосування за одного учасника можливе один раз на добу з
однієї унікальної IP-адреси.
У Конкурсі бере участь необмежена кількість учасників.
Профайл Учасника конкурсу з’являється на web-сайті за декілька хвилин після
його публікації.
Переможці оголошуються кожного четверга поточного тижня, до кінця дії конкурсу.
Інформація про переможців тижня з’явиться на сайті http://maliuk.1plus1.ua/ у
розділі «Переможці тижня»,о13:00..
2. Організатор Конкурсу.
2.1. Організатором Конкурсу є «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю (надалі – «Організатор»).
3. Виконавець Конкурсу.
3.1. Виконавець Конкурсу є «Телерадіокомпанія «Студія «1+1» у формі товариства
з обмеженою відповідальністю (надалі – «Виконавець»);
4. Умови участі в Конкурсі.
4.1. У Конкурсі мають право брати участь громадяни України, які проживають на
території України (надалі – «Учасник» або «Учасник Конкурсу»). Не визнаються
Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ньому участь особи, які не
відповідають умовам або не виконують умов даних Офіційних Правил (надалі –
«Правила»).
У Конкурсі можуть брати участь лише громадяни України, які досягли 18-річного
віку на момент дати початку Конкурсу.
Неповнолітні особи беруть участь у конкурсі через своїх законних представників.
4.2. Для участі в Конкурсі Учасник Конкурсу має:
- Зареєструватися на сайті http://maliuk.1plus1.ua/, заповнивши усі обов’язкові поля
анкети

- Зробити тематичну фотографію своєї дитини
- Зроблену фотографію розмістити/завантажити на сайті http://maliuk.1plus1.ua/
- за поточний тиждень набрати найбільшу кількість голосівкористувачів сайту
http://maliuk.1plus1.ua/ під завантаженою фотографією.

4.3. Умови щодо розміщених фото
- до участі у конкурсі приймаються фото з зображенням дитини.
- додавати фото дитини можуть тільки його офіційні батьки.
- до розміщення допускаються тільки власні фото автора.
- Організатор конкурсу має право запросити підтвердження офіційної
спорідненості учасника конкурсу з доданою їм дитиною на фото.
- У випадку коли учасник не може підтвердити свою спорідненість з дитиною на
доданому фото та/або власність фото, організатор, на свій розсуд, визначить дії
учасника такими які можна кваліфікувати як шахрайські, Організатор має право
вилучити таке фото з подальшої участі у конкурсі.
5. Переможці Конкурсу.
5.1. Переможці конкурсу визначаються кожного тижня на протязі всього періоду
конкурсу. Раз на тиждень на сайті http://maliuk.1plus1.ua/ буде обрано 10 Учасників,
фотографії яких були додані на сайт http://maliuk.1plus1.ua/ та набрали найбільшу
кількість голосів серед усіх доданих фото за період конкурсу.
5.2. Голосування за фото участника відбувається на сайті http://maliuk.1plus1.ua/.
Кожен відвідувач сайту http://maliuk.1plus1.ua/ може залишити свій голос під будьякою фотографією, що була додана на сайті http://maliuk.1plus1.ua/.
5.3. На протязі усієї дії конкурсу учасники, що додали фото, можуть лише один раз
стати переможцями тижня. Після оголошення учасника переможцем тижня,
фотографія учасника автоматично видаляється зі списку конкурсантів і не може
бути додана повторно до участі у конкурсі.
5.3. Фото переможців конкурсу буде використано у щотижневому відео id
телеканалу 1+1. Фото переможця буде використане у відео id лише один раз, у той
тиждень коли учасник отримав звання переможця тижня на сайті
http://maliuk.1plus1.ua/.

5.4. Учасники конкурсу, приймаючи участь у конкурсі, що додали
фотографії/конкурсні роботи на сайті http://maliuk.1plus1.ua/ та стали
Переможцями конкурсу, погоджуються з тим, що Організатор може
використовувати на свій розсуд додані фотографії/конкурсні роботи у розробці

щотижневих відеороликів та транслювати ці ролик у прямому ефірі Телеканалу
«1+1» шляхом публічного сповіщення, в тому числі: в мережі інтернет та іншими
не забороненими законом способами.При цьому використання цього фото
та/або відео не обмежується в часі і територією.
Таке використання не потребує жодних додаткових погоджень та виплат з боку
Організатора.
5.5. Кількість доданих фото одним учасником обмежене. Учасник має
додавати лише одне фото на протязі усього періоду проведення конкурсу.
5.6. Повідомлення Переможця Конкурсу, що здобув право на отримання
запрошення, здійснюється через повідомлення у соціальних мережах та на сайті
http://www.1plus1.ua/.
5.7. Результати Конкурсу опублікуються щотижня на web-сайті, що знаходиться за
адресою: http://maliuk.1plus1.ua/. та в офіційних спільнотах каналу 1+1:
facebook.com/1plus1.ua, vk.com/tv1plus1ua, odnoklassniki.ru/group1plus1
5.8. Переможеці конкурсу безапеляційно підтверджують та погоджуються з тим,
що завантажене фото на сайт є їх власним фото(зробленим самостійно), на фото
зображена виключно дитина Переможця конкурсу, беручи участь у конкурсі
Переможець бажає щоб його фото було використано у відео id телеканалу 1+1 у
соціальному ролику що приурочений до «Міжнародного дня захисту дітей».
Переможець розуміє та погоджується з тим, що Організатор не здійснює
жодних виплат та відрахувань за вміщення фото у відео id телеканалу 1+1 у
соціальному ролику що приурочений до «Міжнародного дня захисту дітей».
Переможець гарантує, що має всі передбачені законом права на участь у
конкурсі та на визначення його Переможцем конкурсу, якщо Організатору
буде пред’явлено претензії третіх осіб та/або контролюючих органів в
зв’язку з порушенням Переможцем конкурсу вказаних у п.5.7. гарантій,
Переможець зобов’язується врегулювати та вирішити такі претензії
самостійно та за власний рахунок.
5.9. Загальна кількість переможців за весь період проведення конкурсу становить
80 учасників, по 10 переможців кожного тижня на протязі всього періоду
проведення конкурсу.
6. Інші умови
6.1. Взявши участь в Конкурсі, Учасники Конкурсу надають свою згоду на:
а) отримання Організатором персональних даних (надалі — інформації), що
міститься в документах, копії яких надаються Учасниками Конкурсу згідно з цими
Правилами;
б) використання такої інформації Організатором з метою проведення Конкурсу у
відповідності з чинним законодавством України) копії документів, наданих
Організатору, не підлягають поверненню Учасникам Конкурсу.
г) проведення фото та/або відео зйомки за участю учасника в момент вручення
призу та подальше розміщення таких фото та/або відео зйомки із зображенням
Учасника Конкурсу в маркетингових та/або рекламних цілях на сайті та/або

інформаційних та/або рекламних матеріалах Організатора. При цьому
використання цих фото та/або відео зйомки не обмежується в часі і територією.
6.2. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою
анонсування Конкурсу та розміщення офіційних Правил та умов Конкурсу на webсайті, що знаходиться за адресою: http://www.1plus1.ua/ розміщення скороченої
інформації щодо механіки Конкурсу у рекламних матеріалах.
6.3. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення
Переможців Конкурсу.
6.4. Організатор не вступає у дискусії між Учасниками Конкурсу щодо визнання
Учасників Конкурсу переможцями Конкурсу.
6.5. Організатор Конкурсу має право відмовити в участі в Конкурсі особі, що
невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою
відповідно до даних Правилта/або не виконала інших вимог даних Правил, при
цьому така особа не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої
компенсації.
6.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6.7. Своєю участю в Конкурсі всі Учасники Конкурсу повністю погоджуються з цими
Правилами та зобов’язуються їх виконувати.
6.8. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за:
а) технічні проблеми з передачею даних при застосуванні каналів зв’язку, що
використовуються під час проведення Конкурсу;
б) втрату, затримку або пошкодження поштових листів та інших відправлень,
внаслідок обставин, які не залежать від нього (наприклад, якщо втрата, затримка
або пошкодження листа відбулася з вини пошти або третіх сторін), а також з
причини зазначення Учасником Конкурсу неправильної та/неповної, та/або не
оновленої адреси;
в) невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу своїх обов’язків,
передбачених цими Правилами.
6.9. Результати Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають.

