КОНКУРС «НАГОРОДА САНОФІ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ
ЗА ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ»

ОПИС ПРОЕКТУ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
Потреби в сфері охорони здоров'я розвиваються безперервно, саме тому інновації є життєво
необхідними. Від профілактики до лікування, філософія Санофі полягає в тому, щоб
перетворювати наукові інновації в конкретні рішення в сфері охорони здоров'я.
Підтримка інновацій в сфері досліджень та розробок — один з незмінних пріоритетів нашої
діяльності. Лікарські засоби, розроблені Санофі, приносять користь та допомагають мільйонам
людей по всьому світу. Ми зосереджуємо максимум зусиль на дослідженнях, розробці та
запуску нових лікарських засобів. Ми переконані, що завдяки інноваційним дослідженням та
відкриттям, у майбутньому ми зможемо запобігати виникненню, а також лікувати ті
захворювання, які сьогодні ще не мають ефективних терапевтичних рішень.
Ми відкриті до нових викликів та підтримуємо зміни, що відбуваються в медицині та системі
охорони здоров’я в Україні. Зокрема, Санофі в Україні прагне сприяти розвитку наукових
досліджень в медицині, щоб мати змогу допомогти якомога більшій кількості людей в Україні.
З метою розвитку наукових досліджень в медицині у 2017 році ТОВ "Санофі-Авентіс Україна"
започатковує конкурс "Нагорода Санофі молодим науковцям за дослідження в медицині".
Завдяки проекту "Нагорода Санофі молодим науковцям за дослідження в медицині" (далі Конкурс), ми – ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" разом з партнером – Національною академією
медичних наук України – демонструємо нашу прихильність та всебічну підтримку проведення
медичних досліджень. Ми прагнемо покращувати існуючі терапевтичні рішення й розробляти
нові для лікування захворювань та покращення життя наших пацієнтів вже сьогодні.
З метою заохочення проведення наукових досліджень у медицині в Україні переможці Конкурсу
(три найкращі наукові роботи) будуть нагороджені грошовими призами1 та отримають:
1 місце – 150 000 грн.;
2 місце – 100 000 грн.;
3 місце – 50 000 грн.

1

Розмір грошового призу визначається Організатором на більшу суму, аніж зазначена у правилах та промоматеріалах стосовно конкурсу, де суми, які отримуватимуть переможці, вказані після утримання та вирахування
належних податків і зборів Організатором відповідно до законодавства України.
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Вся інформація про Конкурс розміщується на офіційному веб-сайті ТОВ "Санофі-Авентіс
Україна" (далі – Організатор) за адресою www.sanofi.ua, а також в соціальній мережі Facebook за
адресою facebook.com/nagorodasanofi.
ЦІЛІ КОНКУРСУ:
1. Сприяння розробці нових рішень у медицині для покращення життя пацієнтів
2. Заохочення молодих вчених до проведення наукових досліджень у медицині
3. Розвиток медичної науки в Україні
ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
Україна (за винятком АР Крим, територій Донецької та Луганської областей, на яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження згідно з розпорядженням КМУ
від 07.11.14 р. № 1085-р зі змінами).
ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Санофі-Авентіс Україна", місцезнаходження:
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50А, код ЄДРПОУ: 35648623 - далі Організатор.
ПАРТНЕР ПРОЕКТУ:
Національна академія медичних наук України (НАМН України)
ЖУРІ:
Статті буде оцінювати журі у складі провідних українських науковців, експертів у різних
галузях медицини (повний склад журі буде оголошено пізніше), на чолі з Віталієм Івановичем
Цимбалюком, президентом НАМН України, академіком НАМН України.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» виступає організатором Конкурсу на найкраще наукове
дослідження в медицині в Україні.
Учасником Конкурсу може бути будь – яка дієздатна фізична особа, яка станом на дату подання
заявки на участь у Конкурсі відповідає наступним критеріям:
- вчений/а віком до 40 років, який/яка отримав / отримала вищу освіту;
- громадянство України;
- проживає на території України;
- ознайомлений / ознайомлена з умовами Конкурсу, завантажив / завантажила свою наукову
роботу для участі в Конкурсі через офіційний веб-сайт Організатора www.sanofi.ua.
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Співробітники, представники Організатора, члени їх сімей (а саме: особи, які перебувають у
шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і
піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у
тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), а також співробітники
і представники, члени сімей будь-яких інших осіб, які беруть безпосередню участь в організації
та/або проведенні Конкурсу, в тому числі члени сімей журі, не мають права брати участь у
Конкурсі одноособово та не можуть виступати співавторами заявлених до участі у Конкурсі
робіт.
Учасник подає результати проведеного ним дослідження, які з метою участі у Конкурсі повинні
бути представлені у вигляді наукової статті (далі - Стаття). Стаття повинна відповідати вимогам,
встановленим цими Умовами Конкурсу.
Допускається подання Статей, написаних в співавторстві. У такому разі всі співавтори Статті
повинні відповідати вимогам до Учасників, встановленим цими Умовами.
Учасник Конкурсу гарантує, що він є одноосібним автором заявленої до участі у Конкурсі
роботи, а також, що майнові права інтелектуальної власності на роботу належать йому в
повному обсязі й не були відчужені на користь третіх осіб частково чи у повному обсязі. У
випадку, якщо заявлена до участі у Конкурсі Стаття має кількох авторів, Учасник Конкурсу
зобов’язується надати письмову згоду інших авторів на подання роботи до участі у Конкурсі, а
також підтвердження відповідності інших авторів кваліфікаційним критеріям.
Заявлена до участі у Конкурсі Стаття може бути подана від імені двох і більше співавторів, які
надалі разом вважатимуться єдиним учасником Конкурсу. Співавтори також гарантують, що
майнові права інтелектуальної власності на роботу належать винятково їм і не були відчужені на
користь третіх осіб частково чи у повному обсязі.
Одна особа може подати для участі в Конкурсі лише одну Статтю, незалежно від того, чи Стаття
написана такою особою одноосібно, чи у співавторстві. У випадку подання Статті, авторами
якої є декілька осіб, вважається, що такі особи солідарно представляють одну наукову роботу на
Конкурс.
У випадку надання Учасником Конкурсу недостовірної інформації щодо авторства заявленої до
участі у Конкурсі Статті, учасник Конкурсу буде відсторонений від подальшої участі у
Конкурсі. У випадку виявлення недостовірної інформації щодо авторства Статті Учасника, який
оголошений одним із переможців Конкурсу, організатор Конкурсу залишає за собою право
повернути/вимагати повернення винагороди (грошового призу, передбаченого Умовами) та
надати її іншому Учаснику Конкурсу, конкурсна оцінка якого у фінальному рейтингу учасників
є наступною.
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Статті, надіслані на Конкурс, не рецензуються.
Строк подачі робіт – з "20"листопада 2017 року (з 00:00) до "20"березня 2018 року включно (до
23:59).
Статті, подані з порушенням зазначеного строку, до участі в Конкурсі не допускаються.
Подача заявок на участь у Конкурсі здійснюється особами, які мають намір взяти участь у
Конкурсі, через відповідну форму на офіційному веб-сайті Організатора www.sanofi.ua.
Разом з подачею заявки особа, яка має намір взяти участь в Конкурсі, підтверджує свою
відповідність кваліфікаційним критеріям до Учасників Конкурсу.
Особа, яка має намір взяти участь в Конкурсі, несе відповідальність за повноту та достовірність
відомостей, наданих при заповненні заявки на участь у Конкурсі на офіційному веб-сайті
Організатора.
Завантаження Статті через спеціальну форму на офіційному веб-сайті Організатора за адресою
www.sanofi.ua жодним чином не є автоматичною передачею майнових прав інтелектуальної
власності на Статтю від учасника Конкурсу на користь організаторів Конкурсу або будь-яких
третіх осіб, а учасник (учасники) є й надалі автором (авторами) Статті, який (які) зберігає
(зберігають) за собою майнові та немайнові права інтелектуальної власності на Статтю в
повному обсязі.
Винятково з метою оприлюднення результатів Конкурсу разом із подачею заявки на участь у
Конкурсі Учасник надає Організатору Конкурсу на безоплатній основі та стосовно території
всього світу невиключне право на використання Статті шляхом її відтворення, публічного
сповіщення та включення Статті як складової частини до збірників на строк, протягом якого
здійснюється охорона майнових прав інтелектуальної власності на Статтю.
Організатор зобов'язується не розголошувати персональні дані Учасників, окрім як з метою,
передбаченою згодою Учасника, а також здійснювати всі дії, необхідні для забезпечення
захисту відповідних персональних даних.
Стаття Учасника вважається поданою за умови її завантаження на веб-сторінку Організатора та
отримання Учасником повідомлення - підтвердження від Організатора про отримання Статті,
надісланого з електронної адреси Організатора: info.ukraine@sanofi.com.
Після завершення строку подачі на Конкурс наукових робіт, Статті передаються на розгляд
членам журі без вказання жодних ідентифікуючих ознак їх авторів, зокрема ПІБ авторів та місця
роботи / наукової установи, на базі якої Учасник проводить наукові дослідження задля
неупередженої та прозорої оцінки робіт.
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Організатор Конкурсу гарантує збереження конфіденційності змісту заявлених до участі у
Конкурсі робіт (за вийнятком випадку, коли Статті можуть бути опубліковані з метою
оголошення результатів Конкурсу) та забезпечення належної охорони прав інтелектуальної
власності Учасників Конкурсу протягом їх участі у Конкурсі.
Організатор Конкурсу зобов’язується забезпечити дотримання членами журі зобов’язань щодо
конфіденційної інформації, яка може бути викладена у Статтях, заявлених до участі у Конкурсі.
Термін опрацювання робіт членами журі становить 2 місяці з моменту завершення терміну
подачі робіт на Конкурс.
Результати будуть оголошені протягом 45 днів після завершення розгляду робіт членами журі.
Рішення про визначення переможців приймається на підставі підрахунку балів, наданих кожним
із членів журі кожній з поданих на Конкурс Статей, та формування рейтингового списку Статей
від найбільшої кількості балів до найменшої під час засідання журі. У випадку присудження
двом чи більше Статтям однакової кількості балів, рішення щодо визначення місць у рейтингу
відповідних наукових робіт приймається голосуванням членами журі. Засідання журі та
результати оцінювання Статей оформлюються протоколом.
Організатор не має права ніяким способом впливати на прийняття рішення журі.
Оцінка кожним членом журі кожної із наукових робіт здійснюється шляхом проставлення балів
від 2 до 10 за кожним з критеріїв оцінювання Статей. Максимальна кількість балів за Статтю
складає 60.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАТТІ:

1.
1.1

2.
2.1

Характеристика
Науковий рівень та новизна
Запропоновано нове рішення для покращення життя
пацієнтів. Робота містить детальний опис нового рішення
для покращення життя пацієнтів з представленням
доказової частини, а також алгоритм застосування нового
рішення у медичній галузі
Глибина і ступінь обґрунтування ідей та розробок
Обґрунтована необхідність проведення дослідження.
Чітко визначена мета дослідження. Дизайн дослідження
відповідає поставленій меті. Сформована гіпотеза
дослідження, визначено критерії оцінки результатів.
Наявні посилання на використані методи статистичної

2

Кількість балів
4
6
8
10
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2.2

2.3

3.
3.1

4.

обробки
Вказано критерії включення та критерії виключення
хворих (об’єктів). Визначено метод формування вибірки.
Описано методику дослідження. Враховано можливі
джерела систематичних помилок при плануванні, аналізі
та узагальненні результатів. Кількість хворих (об’єктів) у
дослідженні є достатньою для проведення статистичного
аналізу. Вказано кількість хворих (об’єктів) що
спостерігалися до кінця дослідження та вибули впродовж
дослідження
Висновки відповідають меті дослідження. Наявні
посилання на аналогічні дослідження (чи вказано, що
дослідження проводиться вперше). Використано
бібліографічні джерела за останні 5 роки.
Перспективність використання результатів наукової
роботи (кількість балів відповідно номеру (№)
Результати будуть застосовуватись у медичній галузі –
№1
Результати можуть бути застосовані у медичній галузі №2
Результати можуть бути застосовані тільки у наступних
наукових роботах - №3
Результати не будуть застосовувані у медичній галузі та у
наступних наукових роботах - №4
Результати не представлені у повному обсязі та не
можуть застосовуватись у медичній галузі - №5
Якість отриманих результатів

№5 №4 №3 №2 №1

Не пізніше 10 календарних днів після засідання журі та формування рейтингового списку
Голова журі передає Організатору протокол засідання журі та рейтинговий список Статей,
сформований на підставі проведення оцінки наукових робіт, поданих на Конкурс Учасниками.
Після отримання протоколу засідання журі та рейтингового списку Організатор запитує в осіб,
які зайняли перші три позиції в рейтинговому списку, документи, які підтверджують їхню
відповідність кваліфікаційним критеріям до Учасників Конкурсу:
- копію документу, який посвідчує особу, вік, громадянство України, факт проживання на
території України;
- копію документу про вищу освіту (науковий ступінь);
6
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- копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
У разі виявлення факту невідповідності переможця Конкурсу кваліфікаційним критеріям до
Учасника, встановленим цими Умовами, призові місця перерозподіляються. Місце особи, яка не
змогла підтвердити свою відповідність кваліфікаційним критеріям до Учасника, займає
Учасник, який в рейтинговому списку займав місце, наступне за такою особою (далі –
Наступний Учасник).
У разі, якщо Організатором будуть виявлені факти зловживання, обману, надання недостовірної
та неправдивої інформації Учасником, будь-які дії, які нечесним та/або непрозорим шляхом
сприяють Учаснику стати переможцем, або будь-які неетичні дії Учасника, такого Учасника
може бути позбавлено права участі в Конкурсі і права на отримання грошового призу.
Після визначення результатів Конкурсу Організатор оголошує результат Конкурсу під час
урочистої церемонії нагородження переможців, та після проведення церемонії – на офіційному
веб-сайті
Організатора
за
адресою
www.sanofi.ua,
а
також
на
сторінці
facebook.com/nagorodasanofi в соціальній мережі Facebook не пізніше 45 днів з моменту
завершення розгляду робіт членами журі.
Нагородження переможців відбудеться на урочистій церемонії за участі членів журі,
представників НАМН України та Організатора. Інформація про місце проведення церемонії, а
також час її проведення буде розміщена на офіційному веб-сайті Санофі в Україні не пізніше 30
календарних днів після завершення розгляду робіт членами журі.
Три кращі Статті учасників Конкурсу будуть відзначені грошовими призами2 та отримають:
1 місце – 150 000 грн.;
2 місце – 100 000 грн.;
3 місце – 50 000 грн.
У випадку, якщо за результатами Конкурсу переможцями Конкурсу будуть визнані співавтори,
питання розподілу винагороди (грошового призу) повинно вирішуватись співавторами
самостійно, без залучення організатора Конкурсу.
Організатор Конкурсу залишає за собою переважне право перед третіми особами на укладення з
учасниками Конкурсу, Статті яких було визнано найкращими, договору про подальше
співробітництва, в тому числі й щодо використання їх робіт.

2

Дивіться примітку 1 вище.
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Передача винагороди переможцям здійснюється Організатором шляхом одноразового
безготівкового перерахунку коштів на банківські рахунки переможців протягом 60 банківських
днів після оголошення результатів Конкурсу на офіційному веб-сайті Санофі в Україні та
отримання Організатором від переможців Конкурсу реквізитів їх банківських рахунків. Порядок
повідомлення реквізитів банківських рахунків Організатору переможцями встановлюється за
домовленістю сторін з обов’язковим наданням довідки з банку про підтвердження
приналежності рахунку3. У випадку Статті, написаної у співавторстві, для розподілу коштів
Співатори повинні надати Організатору письмову заяву, підписану кожним з них, із
зазначенням розподілу призу між кожним з них.
Захист персональних даних
Погоджуючись із умовами проведення Конкурсу та надсилаючи свою заявку на участь в
Конкурсі, Учасник тим самим надає однозначну згоду Організатору на обробку персональних
даних, наданих Учасником з метою участі в Конкурсі, включаючи згоду на транскордонну
передачу персональних даних афілійованим особам Організатора.
Обробка персональних даних включає будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання,
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних
даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
У розумінні Закону України "Про захист персональних даних" Організатор є Володільцем
персональних даних Учасників.
Обробка персональних даних Учасників здійснюється з метою:
- забезпечення участі особи у Конкурсі;
- реалізації прав Учасників у зв’язку із участю у Конкурсі;
- з рекламною/маркетинговою метою (з правом публікації даних про переможців Конкурсу в
засобах масової інформації та на інтернет-сайтах, в тому числі - на веб-сайті Організатора
www.sanofi.ua та на сторінці facebook.com/nagorodasanofi у соціальній мережі Facebook).
Відповідно до мети обробки даних та вимог законодавства про захист персональних даних
персональні дані Учасників можуть передаватися в тому числі іноземним суб’єктам відносин,
пов’язаних з персональними даними, включаючи іноземних суб’єктів, що знаходяться за
межами Європейського економічного простору, а також будь-яким третім особам, які відповідно
до договорів із Організатором можуть виступати розпорядниками персональних даних
3

Отримувач грошового призу самостійно сплачує банківську комісію, яка може застосовуватись до сум, що
надходять на його/її банківський рахунок, відповідно до застосовних умов обслуговування.
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Учасників, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування у випадках,
передбачених чинним законодавством.
Обробка персональних даних здійснюється методами, що не порушують чинне законодавство
України. Обробці підлягають такі персональні дані Учасників:
- прізвище, ім'я та по-батькові;
- дата народження;
- фотографії;
- контактна інформація: номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, адреса
реєcтрації, фактична адреса місця проживання;
- інформація про освіту (спеціальність, кваліфікацію);
- науковий ступінь, учене звання (за наявності);
- посада і місце роботи;
- інші персональні дані, які можуть бути включені до заявок Учасників та є необхідними
відповідно до мети обробки персональних даних.
Обробка персональних даних учасників здійснюється не довше, ніж це обумовлено метою, для
якої вони обробляються, щонайменше протягом шести місяців з дати подачі заявки на участь.
Обробка (зберігання) персональних даних переможців здійснюватиметься протягом
необмеженого строку.
Надання згоди на обробку відповідних персональних даних також розглядається з урахуванням
положень ст. ст. 296, 308 Цивільного кодексу України.
У випадку передачі Учасником Організатору персональних даних третіх осіб (співавторів)
Учасник підтверджує, що відповідні співавтори надали йому дозвіл на таку передачу, що, в тому
числі, включає дозвіл на подальшу обробку таких персональних даних Організатором в порядку,
передбаченому цими Умовами, та згоду на транскордонну передачу персональних даних
афілійованим особам Організатора.
Права Учасника як особи, персональні дані якої використовуються у відповідності до положень
даних Правил, встановлені ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних". Надаючи для
участі у Конкурсі свої персональні дані та/або персональні дані третіх осіб (інших співавторів
Статті), особа автоматично підтверджує, що ознайомлена та/або ознайомила третіх осіб (інших
співавторів Статті) із відповідним переліком прав, визначеним законодавством.
Вимоги до оформлення наукових робіт
Для участі у Конкурсі подаються:
1) файл, що містить наукову Статтю;
2) файл із відомостями про автора (авторів) Статті.
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Статті для участі в Конкурсі приймаються українською або російською мовами.
Автор (а у разі написання статті в співавторстві - автори) Статті відповідає за достовірність й
вірогідність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за
правильне цитування джерел та посилання на них.
Учасник Конкурсу гарантує, що, подаючи Статтю для участі у Конкурсі, він жодним чином не
порушує майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності третіх осіб.
У випадку вчинення свідомого чи несвідомого порушення Учасником Конкурсу майнових
та/або немайнових прав інтелектуальної власності третіх осіб, відповідальність за таке
порушення несе винятково Учасник Конкурсу. При цьому такий Учасник Конкурсу буде
відсторонений від подальшої участі у Конкурсі. У разі виявлення факту порушення
вищевказаних прав Учасником Конкурсу після оголошення результатів Конкурсу і відзначення
Статті Учасника серед найкращих робіт Конкурсу, відповідний грошовий приз, виплачений
Учаснику, підлягає поверненню таким Учасником на банківський рахунок Організатора не
пізніше 5 робочих днів з дня повідомлення Учасника про таке порушення. Протягом 5 робочих
днів з дати повернення грошового призу Організатору попереднім Учасником такий приз
підлягає виплаті Учаснику Конкурсу, оцінка якого у фінальному рейтингу Учасників Конкурсу
є наступною.
Стаття повинна містити такі компоненти:
1. Назва Статті (назва Статті повинна бути інформаційною, чітко відповідати змісту Статті,
не містити абревіатур);
2. Прізвище та ініціали автора (авторів);
3. Місце роботи / Наукова установа, на базі якої особа проводить наукові дослідження;
4. Текст Статті;
5. Резюме українською, англійською та російською мовами;
6. Бібліографія.
Текст Статті повинен включати такі компоненти:
1. Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється аналіз попередніх
досліджень і публікацій; формуються мета і завдання);
2. Мета (висловлюється основна ідея даної Статті, яка суттєво відрізняється від сучасних
уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи);
3. Новизна дослідження;
4. Методи та методики дослідження (висвітлюється процедурна специфіка теоретикометодологічної та/або експериментальної зорієнтованості дослідження);
5. Результати (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного
та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики);
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6. Висновки (здійснюється узагальнення
подальших досліджень);
7. Науково-практичне впровадження;
8. Література.

результатів,

передбачаються

перспективи

Вимоги до технічного оформлення Статті:





текст набирати шрифтом Times New Roman;
розмір шрифт – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5 (містить до 30 рядків на сторінці);
загальний обсяг не більше 25 сторінок.

Файл, що містить Статтю, повинен:
1) бути створеним у редакторі Word, збереженим у форматі *.doc або *.docх та названим за
прізвищем автора Статті;
2) подаватися в заблокованому вигляді, який унеможливлює внесення змін до файлу, окрім
вилучення інформації, що ідентифікує автора – "Прізвище та ініціали автора (авторів)" і
"місце роботи / наукова установа, на базі якої автор(и) проводить/проводять наукові
дослідження";
3) містити ім’я файлу, набране кириличним шрифтом українською мовою (наприклад, файл
із статтею: Іванов.doc або Іванов.docх).
Файл із відомостями про автора повинен містити таку інформацію (наводити без скорочень):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Прізвище, ім’я та по батькові автора;
Науковий ступінь, учене звання (за наявності);
Вік;
Громадянство;
Посаду і місце роботи (найменування структурного підрозділу й установи повністю);
Назву Статті;
Інформацію для зворотного зв’язку (контактну адресу, мобільний телефон, e-mail);
Тематику дослідження (наприклад, хірургія).

Файл, що містить відомості про автора, повинен:
1) подаватися українською мовою;
2) бути створеним у редакторі Word, збереженим у форматі *.doc або *.docх та названим за
прізвищем автора Статті;
3) подаватися в заблокованому вигляді, який унеможливлює внесення змін до файлу;
4) містити ім’я файлу, набране кириличним шрифтом українською мовою (наприклад, файл
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із відомостями про автора: Іванов-відомості.doc або Іванов-відомості.docх).
***
Умови Конкурсу набирають чинності з моменту їх затвердження Організатором та розміщення
на офіційному веб-сайті Організатора.
Умови є обов'язковими для виконання усіма задіяними у проведенні Конкурсу особами. При
цьому, факт не ознайомлення таких осіб із Умовами Конкурсу не є підставою для звільнення їх
від відповідальності та наслідків, що передбачені за порушення Умов Конкурсу.
У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Умов, та/або питань,
не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є
остаточним і не підлягає оскарженню.
Водночас, якщо між особами, задіяними у Конкурсі, виникатимуть спори, порядок вирішення
яких не є очевидним з даних Умов та не передбачений ними, такі особи вирішують всі питання
шляхом переговорів, у відповідності до законодавства України, а також принципів законності,
доцільності та справедливості.
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