1. Умови конкурсу
1.1. На Конкурс надаються відеоролики (роботи), зняті (створені) будь-якими доступними засобами, що
відповідають тематиці конкурсу;
1.2. Заявка на участь у Конкурсі оформляється за встановленою формою. Заявка є документом, необхідним для
включення робіт до списку конкурсантів. Роботи, надані без заявки, до участі в конкурсі не допускаються;
1.3. На Конкурс не допускаються відеоролики, запозичені з інших джерел (відео-хостинги, соціальні мережі
тощо);
1.4. На Конкурс не приймаються відеоролики рекламного характеру, що ображають гіднiсть і почуття інших
людей, що не відповідають тематиці Конкурсу. На Конкурс не приймаються відеоролики, які несуть у будь-якій
формі заклики до насильницького захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і порушення
цілісності України, пропаганду війни, інформацію, яка збуджує соціальну, расову, національну чи релігійну
ненависть і ворожнечу.
1.5. Автори направляють конкурсні відеоролики на адресу komikdity@ukr.net із зазначенням теми листа
«Конкурс».
1.6. Відео - ролик повинен бути поданий пізніше терміну закінчення прийому робіт на Конкурс.
1.7. Якщо відеоролик відбирається після попередньої модерації для участі у конкурсі, організатори проекту
зв”язуються з тими, хто прислав відео за допомогою електронної пошти та пропонують подати офіційну заявку.
1.8. Учасник, який подав заявку на участь у Конкурсі, автоматично погоджується з умовами Конкурсу
2. Авторські права
2.1. Відповідальність за дотримання виняткових авторських і суміжних прав на роботу, яка бере участь у
Конкурсі, несе учасник, який надав цю роботу;
2.2. Учасник гарантує наявність у нього виняткових авторських і суміжних прав на представлений на Конкурс
відео - ролик.
2.3. Надаючи свій відео - ролик на Конкурс, учасник автоматично надає право організаторам Конкурсу (ТОВ
«Квартал 95», ЄДРПОУ 37663088) на використання та поширення наданого матеріалу (розміщення в мережі
інтернет, телепрограмах, включення в творчі проекти організатора Конкурсу, публікації в ЗМІ, подальше
тиражування і т.д. і т.п.);
2.4. Передача права на використання і поширення наданих на Конкурс робіт неповнолітніми учасниками
здійснюється з урахуванням положень п.1 пп.2 ст. 32 ГК України;
2.5. У разі необхідності, організатори конкурсу можуть вимагати від учасника оригінал відеоролика;
2.6. Надання робіт на Конкурс з боку учасника та використання і поширення наданого авторського матеріалу з
боку організатора здійснюється на безоплатній основі;
2.7. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові,
адреси електронної пошти та інших персональних даних учасника Конкурсу);
2.8. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо зазначеного матеріалу, учасник Конкурсу, який
надав відео- ролик, зобов'язується врегулювати їх своїми силами і за свій рахунок;
2.9. Надані на Конкурс відеоролики не рецензуються і не повертаються. Звіт учаснику Конкурсу про подальше
використання та поширення організатором представлених на Конкурс матеріалів не передбачений.

