
                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»    

                                       наказом директора ТОВ «Всеосвіта»    

                                 № 184 від 16 грудня 2021 року    

  

ПРАВИЛА    
  РОЗІГРАШУ  ПОДАРУНКІВ       

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОЛІМПІАДИ    

«ВСЕОСВІТА ЗИМА 2021/2022» 

   

1. ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ    

    

1.1. Олімпіада – дистанційна шкільна олімпіада «ВСЕОСВІТА ЗИМА 2021/2022», 

інформація про яку розміщена за посиланням https://vseosvita.ua/olympiad/s28 ;     

1.2. Правила – ці Правила розіграшу подарунків під час проведення дистанційної 

олімпіади «ВСЕОСВІТА ЗИМА 2021/2022, які затверджені  наказом директора ТОВ 

«Всеосвіта» № 184 від 16 грудня 2021 року та оприлюднені на вебсайті http://vseosvita.ua. 

Невід’ємними складовими Правил також є будь-які додатки до цих Правил,  зміни і 

доповнення до них, а також будь-які інші правила та інформація стосовно проведення 

Олімпіади, яка розміщена на Сторінці олімпіади;    

1.3. Сайт – вебсайт  http://vseosvita.ua та сервіси цього вебсайту;     

         1.4. Сторінка олімпіади – вебсторінка Олімпіади на Сайті за посиланням  

https://vseosvita.ua/olympiad/s28 

1.5. Організатор – організатор Олімпіади Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ВСЕОСВІТА»,  код ЄДРПОУ 41526967, тел. 0-800-331-031 (безкоштовно), електронна 

адреса: info@vseosvita.ua, місцезнаходження (поштова адреса): 04080, м. Київ, вул. 

Кирилівська, будинок 82, офіс 256;     

1.6. Користувач сайту – будь-яка фізична особа, яка зареєструвалась на Сайті за 

посиланням https://vseosvita.ua/site/registration від власного імені або як представник (на 

законних підставах) іншої фізичної або юридичної особи;     

1.7. Подарунки – спеціальні подарунки, які Організатор безоплатно передає 

переможцям розіграшу в порядку, визначеному цими Правилами;    

1.8. Комісія –  Предметно-методична комісія дистанційної олімпіади «Всеосвіта Зима 

2021/2022», склад якої затверджений директором ТОВ «Всеосвіта»;    

    

Директор ТОВ «Всеосвіта»   
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1.9. Угода користувача - чинна (в період дії Олімпіади) редакція Угоди користувача, 

яка розміщена на Сайті за посиланням https://vseosvita.ua/site/doc/user-agreement     

         1.10. Політика конфіденційності - чинна (в період дії Олімпіади) редакція   

Політики    конфіденційності,  яка    розміщена   на    Сайті  за    посиланням 

https://vseosvita.ua/site/doc/privacy-policy      

1.11. Інші терміни та визначення вживаються в значеннях, які вказані в Угоді 

користувача та в нижчезазначених розділах цих Правил.    

    

2. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ    

    

2.1. Розіграш подарунків є рекламою в розумінні ч. 3 ст. 8 Закону України «Про 

рекламу».     

2.2. Розіграш подарунків не є азартною грою і не є лотереєю.     

2.3. Розіграш подарунків проводиться з метою рекламування, стимулювання участі в 

Олімпіаді.     

2.4. Організатор є одночасно виконавцем Олімпіади та власником Сайту.   

2.5. Розіграш подарунків проводиться на території України.     

    

3. УМОВИ  УЧАСТІ  У РОЗІГРАШІ      

      

3.1. Учасниками розіграшу можуть бути класи, в яких не менше 10 учнів пройшли 

Олімпіаду (платну або безоплатну) мінімум з двох різних предметів в період з 16 грудня до 

28 лютого включно. Вік дітей, формат та результати проходження Олімпіади не мають 

значення.     

3.2. Клас має складатися мінімум з 10 учнів. У разі, якщо у класі навчається менша 

кількість дітей, необхідно надіслати на електронну пошту «Всеосвіти» info@vseosvita.ua  

завірену директором школи довідку, яка офіційно підтвердить, що клас складається менш 

ніж з 10 учнів.    

3.3. Клас формує вчитель. Для того, щоб взяти участь в розіграші подарунків 

необхідно перейти за посиланням https://vseosvita.ua/olympiad/s28d/top та натиснути    

«Взяти участь в розіграші подарунків». Після цього необхідно натиснути «Додати новий 

клас» і здійснити кроки, які на сторінці Олімпіади, зокрема:    

- створити клас та зазначити його назву;    

- зазначити місто та заклад освіти;    

- додати учнів;    

- завантажити  одну або декілька фотографій всіх учнів з нагородами з Олімпіади.  

Зверніть увагу: вчитель має сфотографувати учнів з нагородами олімпіади «Всеосвіта 

Зима 2021/2022» для того, щоб ідентифікувати класи, які дійсно брали участь в 

Олімпіаді. Це потрібно, щоб запобігти додаванню фейкових класів. Окрім цього, 

обов’язковою умовою розміщення фотографії з дітьми є наявність дозволу їхніх 
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батьків (усиновлювачів, опікунів) на фотографування і на розміщення фотографії на 

нашому сайті для цілей участі в розіграші  призів (ст.ст. 31, 32, 242, 307 Цивільного 

кодексу України)    

- додати враження від Олімпіади;    

- виконати інші умови (за наявності), після чого натиснути «Додати клас до розіграшу»    

3.4. Після додавання класу до учасників розіграшу подарунків формується сторінка 

кожного класу-учасника, на якій можна проголосувати за цей клас    

    

4. ПОРЯДОК  ГОЛОСУВАННЯ  ТА  ФОРМУВАННЯ  РЕЙТИНГУ 

РОЗІГРАШІВ    

      

3.1. Голосування за клас відбувається на сторінці класу шляхом натискання кнопки 

«Проголосувати»    

3.2. Проголосувати можуть тільки Користувачі сайту і тільки один раз. Для цього 

Користувач сайту повинен активувати свою електронну пошту та свій номер телефона. Для 

активації номера телефону потрібно в ручному режимі ввести код на Сайті, який надійде на 

номер телефону.    

3.3. Кожен Користувач може проголосувати лише один раз і лише за один клас. Що 

більша кількість голосів Користувачів, то вище місце в рейтингу розіграшу.    

4. ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ  РЕЙТИНГУ  КЛАСІВ   ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ        

    

4.1. З класів, які є учасниками розіграшу подарунків, формується рейтинг залежно 

від кількості голосів, які за них віддали Користувачі сайту. Першим в рейтингу розіграшу є 

клас, який отримав більшу кількість голосів Користувачів і далі за спаданням. Рейтинг 

розіграшу розміщений за посиланням https://vseosvita.ua/olympiad/s28d/top       

4.2. Переможцями стануть перші 30 класів в рейтингу, які наберуть найбільшу 

кількість голосів. Кожен клас-переможець отримає подарунковий набір від Всеосвіти. Під 

подарунковим набором мається на увазі, що кожен учень класу-переможцю отримує: 1 

зошит, ручку, олівець, а також додатковий подарунок для вчителя.  

   

5. ПОРЯДОК  ВРУЧЕННЯ   ПОДАРУНКІВ    

    

          5.1. Вручення Подарунків здійснюється шляхом надсилання на адресу, яку повідомить 

Організатора вчитель класу-переможця. Подарунки надсилаються поштовим зв’язком за 

рахунок Організатора.     

5.2. Вручення Подарунків здійснюється протягом 30 календарних днів починаючи з 

дня, коли Організатору стала відома поштова адреса (п. 5.1. Правил)    
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6. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ    

6.1. Всі спеціальні документи, що регулюють функціонування окремих розділів, 

каталогів, сервісів, вебсторінок Сайту є невід’ємними додатками до цих Правил.    

6.2. У виняткових випадках, з метою вдосконалення порядку проведення Олімпіади, 

ці  Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором олімпіади в 

односторонньому порядку з повідомленням про це на Сторінці олімпіади. Нова редакція 

Правил набуває чинності з моменту їх розміщення на Сайті.     

6.3. Користувачі сайту (учасники Олімпіади) повинні регулярно перевіряти Сторінку 

олімпіади на предмет наявності повідомлення про зміни та/або доповнення до цих Правил, 

викладення їх в новій редакції. Продовження участі в Олімпіаді після внесення змін та/або 

доповнень до цих Правил, викладення їх в новій редакції, відсутність відмови від участі,  

означає прийняття і згоду Користувачі сайту (учасники Олімпіади) з прийнятими змінами 

та/або доповненнями до цих Правил або з новою редакцією цих Правил.    

6.4. Звернення, пропозиції та претензії Користувачів сайту (учасників Олімпіади) до 

Організатора у зв'язку з Олімпіадою та цими Правилами спрямовуються на електронну 

адресу Організатора олімпіади (п. 1.5. цих Правил)     

6.5. Визнання судом будь-якого положення цих Правил недійсним або таким, що не 

підлягає виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цих  

Правил.                 

           6.6. Чинна редакція цих Правил розміщена на Сторінці олімпіади на Сайті.   

____________________     


