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1.    Умови проведення Дитячого фестивалю 

 
1.1 Дитячий фестиваль «Сузір’я талантів в «Україні!» (далі за текстом – Дитячий фестиваль) проводиться 

Організатором на території Торгово-розважального центру «Універмаг «Україна», що знаходиться за 
адресою: м. Київ, пл. Перемоги, 3 (далі по тексту – «Торговий центр»). 

1.2 Дитячий фестиваль починається 30 вересня 2017 року та закінчується 23 грудня 2017 року після 
проведення процедури визначення Переможців у фіналі Дитячого фестивалю (надалі – Період проведення 
Дитячого фестивалю). 

1.3 Дитячий фестиваль проходитиме щосуботи протягом Періоду проведення Дитячого фестивалю.  
1.4 Дитячий фестиваль проводиться з метою патріотичного виховання дітей та юнацтва, підтримки дитячих 

талантів і творчості молоді, просування та підтримки впізнаваності бренду Торгового центру, а також 
залучення, збереження та примноження лояльних відвідувачів Торгового Центру. 

1.5 Брати участь у Дитячому фестивалі мають право талановиті діти, віком від 4 до 18 років, що мешкають в 
місті Києві, які є учнями хореографічних та вокальних колективів, студій, гуртків, окрім:  
а) дітей працівників Замовника і Організатора та членів їх сімей; 
б) дітей власників, працівників та представників рекламних агенцій, підприємств-партнерів проведення 
Дитячого фестивалю та інших осіб, залучених до проведення Дитячого фестивалю. 

1.6 Участь у Дитячому фестивалі здійснюється за двома номінаціями: «Вокал» та «Хореографія».  
1.7 Участь у номінації «Вокал» здійснюється за напрямками: 

- соло;  
- дует;  
- ансамбль, група.  
Кожен учасник виконує один твір під фонограму «-1» на CD або MD носіях, флешках, або акапельно. Запис 
допоміжного голосу (бек-вокалу) допустимий в тому випадку, якщо він не дублює основний голос 
(мелодійну лінію).  
Хронометраж твору не повинен перевищувати 4 хвилини. В момент виступу на сцені кількість артистів не 
повинна перевищувати 6 осіб, включаючи самого конкурсанта, бек-вокал та балет.  

1.8 Участь у номінації «Хореграфія» здійснюється за напрямками: 
- «Народний танець»;  
- «Сучасна хореографія»;  
- «Естрадний танець»;  
- «Бально-спортивний танець».  
Кожен колектив виконує один танець під музичний супровід на CD або MD носіях, або флешках. 
Хронометраж танцювального номера не повинен перевищувати 4 хвилини. В момент виступу на сцені 
кількість артистів не повинна перевищувати 10 осіб. 

1.9 Щосуботи о 13.00, починаючи з 30 вересня 2017 року будуть проходити районні відбіркові тури. 1-е, 2-е,  
3-є місця відбіркових турів автоматично потрапляють до півфіналу. Півфінал розділяється по номінаціям на 
дві суботи («Вокал» та «Хореографія»). У фінал від кожного району потрапляє кращий колектив у 
номінації «Хореографія» і кращий виконавець або колектив у номінації «Вокал». Оцінювання переможців 
фіналу передбачає отримання Переможцями Гран-прі Фестивалю та 1-е, 2-е, 3-є місця в кожній номінації.  

1.10 До участі у відбіркові тури Дитячого фестивалю допускаються колективи та виконавці у кожній номінації 
від кожного району міста Києва, які були попередньо відібрані організаційним комітетом Дитячого 
фестивалю. 

1.11 Виступ учасників Дитячого фестивалю оцінює професійне Журі, склад якого представлений іменитими 
артистами, хореографами, поетами та композиторами. Оцінки виставляються за 10-бальною системою.  

1.12 Кожний фестивальний день складається з: 
- Виступу учасників в номінації «Вокал»;  
- Виступу учасників в номінації «Хореографія»;  



- Концертної програми запрошених зірок;  
- Виставки дитячих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;  
- Автограф-сесії зірок естради, фото на пам’ять Учасників Дитячого фестивалю.  

1.13 Програма дня Дитячого фестивалю будується наступним чином: 
10.00 – Репетиція Учасників Дитячого фестивалю; 
11.00 – Відкриття дитячої виставки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, початок роботи 
майстер-класів;  
13.00 – Початок відповідного відбіркового туру/півфіналу/фіналу; 
15.00 – Виступ зірки естради; 
15.30 – Нагородження учасників Дитячого фестивалю; 
15.50 – Автограф-сесія та фото із зіркою; 
16.00 – Завершення роботи виставки та фестивального дня. 
Час початку та закінчення відповідних етапів фестивального дня може мінятись без додаткового 
попередження. 

1.14 Всі Учасники Дитячого фестивалю нагороджуються дипломами, переможці відбіркових турів, півфіналів, 
фіналу (1-е, 2-е, 3-є місця у кожній номінації кожного фестивального дня) дипломами та пам’ятними 
заохоченнями з Фонду Заохочень Дитячого фестивалю, а володар Гран-Прі у кожній номінації – дипломом 
та Головним подарунком.  

1.15 Фінал Дитячого Фестивалю і Гранд-концерт переможців відбудеться 23 грудня 2017 року.  
1.16 Виконавці та колективи, які беруть участь у Дитячому фестивалі, не вносять ніякої плати, пов’язаної з 

участю у Дитячому фестивалі.  
1.17 Фонд Заохочень Дитячого фестивалю та Головний подарунок формуються з подарунків спонсорів 

Дитячого фестивалю. Замовник та Організатор Дитячого фестивалю не отримують винагороду від 
Учасників за їх участь у Дитячому фестивалі. Дитячий фестиваль не є азартною грою, лотереєю, послугою 
у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила та Умови Дитячого фестивалю не є публічною 
обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 

1.18 Беручи участь у Дитячому фестивалі, батьки/законні представники Учасників Дитячого фестивалю свідчать 
про те, що така участь не порушує права та охоронювані законом інтереси їх та їхніх дітей – Учасників 
Дитячого фестивалю, та дають свою згоду на те, що дані дітей (прізвище, ім’я, по-батькові), фото-, відео-, 
аудіоматеріали Дитячого фестивалю за участі їх дітей - Учасників Дитячого фестивалю можуть бути 
використані Організатором в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в тому числі з метою реклами та 
отримання прибутку, і таке використання є безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-якому вигляді. 

1.19 Отримана Організатором від Учасників Дитячого фестивалю інформація не вважається конфіденційною і 
може використовуватися Організатором на власний розсуд з урахуванням положень чинного законодавства 
України щодо обігу такої інформації. 

1.20 Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Дитячого фестивалю та Головного подарунку не 
видається. Заміна Заохочень Дитячого фестивалю та/або Головного подарунку грошовим еквівалентом або 
будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Дитячого фестивалю та/або Головний подарунок 
обміну та поверненню не підлягають.  Відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються в якості 
Заохочень Дитячого фестивалю та/або Головного подарунку, несе їх виробник. 

1.21 Беручи участь у Дитячому фестивалі, батьки/законні представники Учасників Дитячого фестивалю свідчать 
про те, що вони і ніхто інший несуть відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров’я дітей – 
Учасників Дитячого фестивалю.  

1.22 У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Дитячого фестивалю офіційним 
визнається тлумачення Організатора Дитячого фестивалю, яке є остаточним і обов’язковим для всіх 
осіб/Учасників Дитячого фестивалю та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, 
пов’язаних із проведенням Дитячого фестивалю, вважаються остаточними, такими, що не підлягають 
оскарженню й поширюються на всіх Учасників Дитячого фестивалю. 

1.23 Організатор Дитячого фестивалю може заборонити подальшу участь в даному Дитячому фестивалі будь-
якій особі, яка порушуює дані Правила та Умови Дитячого фестивалю, діє деструктивним чином або 
здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду Учаснику, будь-якій іншій 
особі, яка може бути пов'язана із даним Дитячим фестивалем. 

1.24 Замовник та Організатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, 
що діє на території проведення Дитячого фестивалю, інші непідвладні контролю з боку Замовника та 
Організатора обставини. 

1.25 Замовник та Організатор не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочень Дитячого 
фестивалю та/або Головного подарунку Учасниками Дитячого фестивалю з будь-яких причин, що не 
залежать від Організатора. При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої 
компенсації. 

1.26 Замовник та Організатор не несуть будь якої відповідальності: щодо подальшого використання Заохочень 
Дитячого фестивалю та/або Головного подарунку Учасниками Дитячого фестивалю після їх отримання, 
жодних гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість 
скористатись наданими Заохоченням Дитячого фестивалю та/або Головним подарунком з будь-яких 
причин, а також за можливі наслідки їх використання.  



1.27 Замовник не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками та/або 
Переможцями/Володарем Гран-Прі Дитячого фестивалю і прав на отримання Заохочень Дитячого 
фестивалю та/або Головного подарунку. Замовник не бере на себе відповідальності за визначення прав 
сторін у будь-яких суперечках стосовно проведення цього Дитячого фестивалю. 

1.28 Замовник не несе відповідальності за життя, фізичне та психічне здоров’я Учасників та/або глядачів 
Дитячого фестивалю. 

1.29 Отримання Заохочень Дитячого фестивалю та/або Головного подарунку передбачено тільки Учасниками 
Дитячого фестивалю та не може розглядатися як грошове зобов'язання.  

1.30 Заохочення Дитячого фестивалю та/або Головний подарунок, від отримання яких Учасники Дитячого 
фестивалю відмовились, Організатор використовує на власний розсуд з урахування положень договору між 
Замовником та Організатором. 

1.31 Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідних Заохочень Дитячого 
фестивалю та Головного подарунку, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе 
Організатор Дитячого фестивалю. 

1.32 Згідно з вимогами ст. 634 ЦК про договори приєднання, а саме, щодо змоги укладання такого договору 
шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Дитячому фестивалю всі 
батьки/законні представники Учасників погоджуються з цими Правилами та Умовами Дитячого фестивалю 
та зобов'язуються їх виконувати. 

1.33 Ці положення є попереднім договором, і у випадку відмови від виконання цих Правил та Умов Дитячого 
фестивалю, Переможці та Володар Гран-Прі Дитячого фестивалю втрачають право на отримання Заохочень 
Дитячого фестивалю та/або Головного подарунку. 

1.34 Замовник залишає за собою право змінювати ці Правила та Умови без попереднього повідомлення. Про всі 
зміни до цих Правил та Умов Замовник повідомляє на своєму офіційному сайті (www.ukraina.ua). 

 
2 Інші Умови 
2.1 Беручи участь у Дитячому фестивалі, батьки/законні представники Учасників Дитячого фестивалю, 

зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 
Всі батьки/законні представники кожного Учасника Дитячого фестивалю тим самим надають свою згоду на 
обробку та безкоштовне використання наданих ними про себе та Учасників Дитячого фестивалю  
персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, дати народження, номеру телефону, адреси 
електронної пошти, а також інших даних, що надаються батьками/законними представниками та 
Учасниками Дитячого фестивалю для участі у Дитячому фестивалі (далі - «Персональні дані») (Обробка 
персональних даних про  расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, 
членство в політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи 
статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  Організатором Дитячого фестивалю, з маркетинговою та/чи будь-
якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі 
третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, або іншої інформації про нього 
з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись для надсилання інформації, повідомлень (в 
т.ч. рекламного характеру  якщо проставлені відмітки в відповідних клітинках Анкети Учасника), без будь-
яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 
відшкодовуватиметься Організатором Дитячого фестивалю та/або будь-якою третьою особою. Надання 
такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України 
«Про захист персональних даних». 
Організатор Дитячого фестивалю, в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних 
даних» має право здійснювати обробку та використання персональних даних (паспортні дані, 
ідентифікаційний код та інше) батьків/законних представників та Учасників Дитячого фестивалю будь-
яким незабороненим діючим законодавством України способом в тому числі, але не обмежуючись з метою  
виконання вимог законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку. 

2.2 Всі батьки/законні представники кожного Учасника Дитячого фестивалю погоджуються з тим, що надані 
ними Персональні дані використовуються Організатором Дитячого фестивалю виключно з метою 
проведення Дитячого фестивалю.  
Беручи участь у Дитячому фестивалі, батьки/законні представники Учасників Дитячого фестивалю, 
підтверджують, що з моменту початку участі у Дитячому фестивалі, вони належним чином повідомлені про 
мету збору їх Персональних даних, та ознайомлені з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про 
захист персональних даних». 
Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором Дитячого фестивалю самостійно або 
може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.  
Організатор Дитячого фестивалю не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних 
батьків/законних представників та Учасників Дитячого фестивалю від неправомірного або випадкового 
доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а 
також інших неправомірних дій. Так само як Організатор Дитячого фестивалю не несе будь-якої 
відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій батьків/законних представників Учасників 
Дитячого фестивалю з розміщення таких персональних даних. 
 

 


