Офіційні правила проєкту Visa She’s Next: День жіночого підприємництва
(надалі — Проєкт)
1. Організатор та Виконавець Проєкту
1.1 Організатором та Виконавцем Проєкту є Товариство з обмеженою відповідальністю
«Культурні, соціальні та освітні ініціативи». Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота
Руставелі, буд. 33-Б, нежитлове приміщення, 27 (надалі — Організатор/Виконавець).
1.2. Замовником Проєкту є Visa International Service Association. Адреса: США, CA 94404 – 2775, м.

Фостер-Сіті, бульвар Метро Сентер, 900.
2. Партнер Проєкту
2.1. Партнером Проєкту є Києво-Могилянська Бізнес-Школа (KMBS) (надалі — Партнер)
3. Мета проведення та інформаційна підтримка Проєкту
3.1. Метою проведення Проєкту є підтримка українського жіночого підприємництва шляхом
популяризації підприємиць та їхньої справи у соціальних мережах і ЗМІ та отримання винагороди.

3.2.

Офіційні

правила

Проєкту

(надалі

—

Правила)

розміщуються

на

сайті

https://promotions.visa.com/campaign/she-is-next-ua (надалі — Сайт).
3.3.

Увага! Цей Проєкт не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи

конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
3.4. Інформація про строки проведення Проєкту, його правила та умови будуть доступні на Сайті.
4.

Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Проєкту

4.1.

Проєкт триває з 00:00 6 вересня 2021 року до 23:59 21 вересня 2021 року (надалі — Період

проведення Проєкту). Період безпосередньої реєстрації Учасників у Проєкті — з 00:00 6 вересня
2021 року до 23:59 10 вересня 2021 року (надалі — Період реєстрації Учасників).
Дата оголошення Переможців Проєкту, що отримають Винагороду, яка вказана в розділі 6 цих
Правил, — 22 вересня 2021 року на офіційних сторінках Організатора, Партнера та Замовника у
соціальних мережах Instagram і Facebook.
4.2. Проєкт реалізується на всій території України, за винятком Автономної Республіки Крим,
тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться операція об’єднаних сил.
5. Учасники Проєкту
5.1. У Проєкті можуть брати участь повнолітні фізичні особи жіночої статі, які є власниками
компаній або фізичними особами-підприємцями/самозайнятими особами, які в Період
проведення Проєкту зареєструвалися для участі в Проєкті у порядку, що визначений у розділі 7
Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил (надалі — Учасниця або Учасниці).

5.2. Не визнаються Учасницями та не мають права брати участь у Проєкті:
●

Організатор/Виконавець;

●

працівниці Організатора/Виконавця та члени їхніх сімей;

●

власниці чи представниці Організатора/Виконавця та члени їхніх сімей;

●

власниці та працівниці рекламних агентств і партнерів, залучених до організації та
проведення Проєкту, та члени їхніх сімей;

●

іноземці та особи без громадянства;

●

участь у Проєкті обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.

5.3. Учасниця під час участі у Проєкті зобов’язується:
●
●
●
●
●
●

заповнити анкету, опубліковану на Сайті https://promotions.visa.com/campaign/she-is-nextua
дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
дотримуватися
цих
Правил
та
вимог
користування
Сайтом
https://promotions.visa.com/campaign/she-is-next-ua;
вказувати повну, коректну та правдиву інформацію, що вимагають ці Правила у
відповідних випадках;
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасницям;
не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність її участі та участі інших Учасниць.

Беручи участь у Проєкті, Учасниця тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами
та повну й безумовну згоду з ними, а також дає згоду Організатору/ Виконавцю на збір та обробку
своїх персональних даних для цілей, зазначених у цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь
у

Проєкті

та

згоди

з

Правилами

є

реєстрація

в

анкеті

за

посиланням

https://promotions.visa.com/campaign/she-is-next-ua
5.4. Учасниця, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Проєкті та
право на отримання винагороди, що вказано в розділі 6 цих Правил.
6.

Винагорода

6.1. За результатами проведення Проєкту буде обрано 4 переможниці (надалі — Переможниці),
які за рішенням залучених незалежних експертів найкраще презентують власну справу та її
розвиток відповідно до умов цих Правил.
Винагороди (надалі разом — Винагорода):
Головна Переможниця Проєкту отримає Винагороду у розмірі 250 000, 00 гривень (двісті п’ятдесят
тисяч гривень 00 коп).
Партнер Проєкту надає Головній Переможниці заохочення у вигляді права на навчання за

програмою KMBS (Києво-Могилянської бізнес-школи) за спеціальною вартістю — 1 (одна) гривня.
Окрім Головної Переможниці, незалежні експерти Проєкту обирають 3 (трьох) Переможниць, які
отримають заохочення у вигляді права на навчання за програмою KMBS за спеціальною вартістю
— 1 (одна) гривня.

6.2. Кількість Винагород обмежена та визначена цими Правилами. Загальна кількість Винагороди
може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.
6.3.

Організатор/Виконавець

не

несуть

ніякої

відповідальності

стосовно

подальшого

використання Винагороди після її одержання Учасницею, неможливості Учасниці користуватися
наданою Винагородою з будь-яких причин, а також стосовно можливих наслідків використання
такої Винагороди.
6.4. Винагороду можуть отримати Учасниці, що здобули право на отримання такої Винагороди,
тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

6.5. Переможниці, отримуючи відповідну Винагороду, розуміють, що така Винагорода є доходом
цієї Переможниці, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь такої Переможниці, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами
чинного законодавства України.
6.6. Виплата Винагороди та сплата всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством,
здійснюється Організатором.
7. Умови участі у Проєкті та умови визначення Учасниці, який має право на отримання
Винагороди.

7.1. Щоб узяти участь у Проєкті, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 цих Правил, необхідно:
7.1.1. Створити Instagram Stories зі спеціальною маскою Замовника від особи засновниці/власниці
про свій бренд/підприємство/сервіс, який міститиме відомості про ідею продукту/послуги,
який/яку створює Учасниця, а також ідею бренду.
7.1.2. Опублікувати сторіс на власній сторінці чи сторінці бренду у соціальній мережі
https://www.instagram.com/ та позначити в кожній сторіс офіційну сторінку Замовника
(https://www.instagram.com/visaua_official/).
7.1.3. Заповнити анкету на сайті https://promotions.visa.com/campaign/she-is-next-ua
7.2. Визначення Учасниць, які мають право отримати Винагороду, відбувається у два етапи:
7.2.1. Серед зареєстрованих до участі осіб визначаються Учасниці Проєкту, які здобули право
пройти у фінал Проєкту, шляхом розгляду комісії, що складається з представників Організатора
та/або Замовника до 17:00 години 15 вересня 2021 року. Критеріями для відбору Учасниць є:
відповідність вимогам, вказаним у п. 7.1.1 та розділі 7 цих Правил.
Організатор обирає 150 Учасниць Проєкту, що візьмуть участь в офлайн дні-презентації та будуть
змагатися за отримання Винагороди.

7.2.2. Визначення Переможниць Проєкту, що отримають Винагороду, відбувається за допомогою
оцінювання незалежними експертами.
Учасниці, які потрапили у фінал Проєкту, 21 вересня 2021 року мають прийти на день презентації
за участі експертів. Наприкінці дня 10 учасниць, які на думку незалежних експертів зробили
найбільш переконливу самопрезентацію в Instagram сторіс, здобудуть можливість розповісти про

свою справу на сцені топменеджерам та власникам великого українського бізнесу. Виступ
відбудеться у форматі elevator pitch — 60-секундна самопрезентація та 120-секундний діалог між
Учасницею та одним із експертів. Зустріч відбуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 23А (Kooperativ). Обрання Переможниць здійснюється до 23:59 21 вересня 2021 року.
Критеріями визначення Переможниць, що мають право отримати Винагороду, є:
● самопрезентація: наскільки впевнено і переконливо учасник розповів про свій бізнес;
● ідея та бізнес-показники компанії учасника;
● особливості та переваги продукту/послуги, який/яку створює учасник;
● потенціал для масштабування бізнесу.
● на що будуть спрямовані 250 000 гривень.
7.3. Всі результати Проєкту є остаточними та оскарженню не підлягають.
7.4. Після визначення Переможниць, що здобули право на отримання Винагороди, представник
Виконавця та/або залучених ним третіх осіб зв'язується з Учасницями у будь-який спосіб та
домовляється про отримання Винагороди.
7.5. Кожна Переможниця протягом п’яти робочих днів після надсилання їй сповіщення про те, що
вона здобула право на отримання Винагороди, повинна надати такі дані й документи:
-

копію власного паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінки та сторінка з
позначками про реєстрацію місця проживання, або копію паспорта у формі ID-картки з
обох сторін з довідкою про місце реєстрації;

-

копію власної довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків (надалі — РНОКПП);

-

банківські реквізити для зарахування Винагороди;

-

копію документів на підтвердження того, що Переможниця є власницею/співвласницею

компанії, яку вона представляла, та документів, які підтверджують статус підприємця.
Виконавець гарантує, що паспортні дані та РНОКПП Учасниці, одержані ним згідно з цими
Правилами, будуть використані винятково для сплати установлених законодавством податків,
звітності перед ДПСУ, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що
суперечить законним правам та інтересам Учасниці.
7.6. Кожна Учасниця Проєкту при опублікуванні сторіс передає Організатору всі виключні майнові
права інтелектуальної власності на безоплатне використання фото та відео будь-якими та всіма
способами на розсуд Організатора Проєкту без будь-яких обмежень (без обмежень щодо
способів, строків та території використання).
8. Порядок та строки отримання Винагороди
8.1. Винагорода вручається особисто Учасниці, яка здобула право на отримання Винагороди,
протягом 21 (двадцяти одного) дня з моменту визнання такої Учасниці Переможницею Проєкту.

8.2. У разі виявлення Організатором під час проведення Проєкту факту шахрайства, порушення
прав третіх осіб тощо з боку Учасниці/Переможниці Проєкту така Учасниця/Переможниця
втрачає право участі в Проєкті, не може бути визнаною Переможницею та отримати Винагороду.
9. Додаткові умови Проєкту
9.1. Учасниця може отримати Винагороду лише на умовах цих Правил.
9.2. Винагорода обміну та поверненню не підлягає. Організатор та Виконавець не несуть
відповідальності стосовно використання Учасницею Винагороди після одержання її такою
Учасницею.
9.3. Усі податкові зобов’язання у зв’язку з врученням Винагороди Переможницям Проєкту, якщо
інше не передбачено цими Правилами, покладаються на Виконавця з урахуванням норм чинного
законодавства України.
9.4. Всі результати Проєкту остаточні й оскарженню не підлягають.
9.5. Для організації та проведення Проєкту, а також для здійснення контролю за перебігом
Проєкту, Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.
9.6. Організатор/Виконавець залишає за собою право включити в Проєкт іншу Винагороду, не

передбачену цими Правилами.
9.7. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-якою з
Учасниць Винагороди з будь-яких причин, у тому числі через невиконання (несвоєчасне
виконання) Учасницями своїх обов’язків, передбачених цими Правилами, через настання
обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.
9.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за будь-які суперечки стосовно
Винагороди. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Учасницями і щодо прав на одержання Винагороди. Організатор/Виконавець не бере
на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі — Закон)
Учасницям повідомляється:
9.9.1. Власником персональних даних Учасниць є Організатор;
9.9.2. Персональні дані Учасниць обробляються з метою забезпечення участі в цьому Проєкті,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері
бухгалтерського обліку;
9.9.3. З метою обробки персональних даних обробляються ім’я, прізвище, по-батькові,

ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса
реєстрації Учасниць, місце проживання Учасниць тощо;
9.9.4. З персональними даними будуть вчинені такі дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,

передача третім особам, в тому числі транскордонна передача), знеособлення, знищення
персональних даних;
9.9.5. Розпорядником персональних даних Учасниць є Організатор Проєкту, якому надаються всі
права та покладаються всі обов’язки, передбачені Законом;
9.9.6. Персональні дані Учасниць без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 3.1. цих Правил, що
може в тому числі включати транскордонну передачу персональних даних. Окрім того, передача
третім особам персональних даних Учасниць без згоди суб'єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист

персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини;
9.9.7. Персональні дані Учасниць будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду
проведення Проєкту, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання
персональних даних, окрім номерів телефонів та адрес електронної пошти Учасниць, які були
використані для участі в Проєкті та будуть використовуватися для рекламних та маркетингових
цілей Організатора. Персональні дані Учасниць, які обробляються з метою виконання зобов’язань
Організатора/Виконавця у податкових відносинах та відносинах у сфері бухгалтерського обліку,
будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання
мети, яка вказана у п. 3.1 цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням
строку зберігання персональних даних, якщо інше не передбачене цими Правилами;
9.9.8. Учасниці можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику
персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони
втратять право на участь у Проєкті та/або на отримання Винагороди;
9.9.9. Учасниця, яка здобула право одержати Винагороду, володіє всіма правами, передбаченими
статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
9.10. Беручи участь у Проєкті, кожна Учасниця тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне

використання наданої інформації, її особистих даних Організатором з маркетинговою та/чи будьякою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в тому числі
шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання її імені, прізвища,
зображення, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї з рекламною/маркетинговою
метою (в тому числі Учасниця надає свою безумовну згоду на використання її імені та зображення
в рекламі відповідно до ст. 8 Закону України «Про рекламу»), в тому числі на право публікації (в
т. ч. її імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, фото-, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасницею
при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не

відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та
фотоматеріали, зроблені за участю Учасниць, створені під час проведення Проєкту та/чи у зв’язку
з Проєктом, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при
цьому винагорода за це входить у вартість отриманої Винагороди (без додаткових виплат). При
цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права на використання об’єктів інтелектуального
права, створених за участю Учасниць, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в

тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання
(сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку,
є власністю Організатора. Учасниці автоматично дають згоду на використання, відчуження та
будь-яку подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що
створені за їхньою участю, з моменту їх участі у Проєкті та/або створення таких об’єктів.
9.11. Учасниця, що здобула право на отримання Винагороди, не може передавати своє право
отримати таку Винагороду третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
9.12. Правила Проєкту можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб,
вказаний у п. 3.2. цих Правил.
9.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймає Організатор. При цьому рішення Організатора оскарженню не підлягає.

