ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
«Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна»
1. Загальні положення.
1.1. Організатор та Виконавець Конкурсу: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАВАС ПР
КИЇВ». Місцезнаходження: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, (код ЄДРПОУ: 34288406), тел.:
(044)451-84-06. Представник: Пухова Марина Олегівна (maryna.pukhova@havasprkyiv.com.ua). Надалі за
текстом «Організатор» та/або «Виконавець».
1.2. Партнери Конкурсу:
ФОНД «Український Культурний Фонд» (код ЄДРПОУ: 41436842)
ТОВ «УНІАН ТБ» (код ЄДРПОУ: 35676692)
Надалі за текстом окремо «Партнер» та/або разом «Партнери».
1.3. Конкурс «Дивомандри. Україна – легенд та міфів країна» (далі – «Конкурс») проводиться Організатором
Конкурс проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій, а також зони
операції Об’єднаних сил у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованих територіях України» від 15.04.2014, № 1207-VI і Закону України «Про особливості
державної політики iз забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в
Донецькій і Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018 р. виключно із міркувань безпеки мешканців цих
регіонів (надалі – «Територія проведення Конкурсу»).
1.4. Конкурс проводиться в період з 00:01 години 01 вересня 2021 року по 14: 00 години 12 жовтня 2021 року
включно (далі – «Строк проведення Конкурсу»), конкурс розподіляється на наступні етапи:
Приймання робіт Учасників конкурсу: з 00:01 години 01 вересня 2021 року по 23:59 години 19 вересня 2021
року.
Попередній відбір заявок Учасників: з 00:01 години 20 вересня 2021 року до 23:59 години 24 вересня 2021
року.
Фінальний відбір заявок Учасників: з 00:01 години 27 вересня 2021 року до 23:59 години 01 жовтня 2021
року.
жовтня 2021 року.
Оголошення Переможців Конкурсу: до 14:00 години 15
1.5. Метою проведення конкурсу є:
Достукатися до найглибиннішої свідомості українців — міфосвідомості через емоційно-раціональне звернення
до витоків та культурно-історичної спадщини, чим заохотити українську громадськість цінувати, цікавитися,
досліджувати та пишатися українським міфом та легендою.
1.6. Інформаційна підтримка Конкурсу.
Правила Конкурсу розміщуються на Сайті dyvomandry.com.ua.
Правила Конкурсу може бути змінено та/або доповнено Організатором упродовж усього Строку проведення
Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не
буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
2. Учасники Конкурсу
2.1. До участі в Конкурсу запрошуються учні учнів 1-6 класів державних та/або приватних загальноосвітніх
учбових закладів, які здійснюють свою діяльність на території проведення Конкурсу. Завертаємо увагу що
заявки на участь у конкурсі подаються повнолітніми особами, а саме викладачами державних
загальноосвітніх учбових закладів які розташовані на Території проведення Конкурсу (з урахуванням
положення 1.3. цих правил) надалі «Учасники Конкурсу».
2.3. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути такі особи незалежно від виконання ними умов цих
Правил:
2.3.1. Працівники Організатора/Виконавця Конкурсу/Партнера Конкурсу й будь-яких інших осіб, які беруть
участь у підготовці та проведенні Конкурсу, їхні діти та родичі.

2.4. Учасники Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов’язуються:
2.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
2.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.
2.4.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Конкурсу.
2.4.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Конкурсу.
2.5. Беручи участь у Конкурсу, учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної
згоди з цими Правилами.
2.6. У будь-який момент проведення Конкурсу Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії
документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його вік. Організатор залишає за собою
право відсторонити від участі в Конкурсу учасників Конкурсу, які порушили обов’язки, передбачені в цих
Правилах.
2.7. Надання учасником Конкурсу недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Конкурсу, зокрема
щодо його віку, наявності згоди законного представника чи засобів зв’язку з таким учасником Конкурсу,
звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити подарунок Конкурсу, і такий учасник Конкурсу
втрачає право на отримання подарунка Конкурсу.
3. Умови проведення Конкурсу.
3.1. Завдання Конкурсу
3.1.1. Учні на чолі з учителем описують міф або легенду про географічну пам’ятку/місцевість свого
регіону/міста/села та надають супровідні ілюстрації.
Пріоритетом для журі конкурсу стануть міфи про географічну пам’ятку/місцевість які фактично можливі для
відвідування та можуть мати цінність для розвитку туризму до вказаної пам’ятки/місцевості.
3.2. Міфи та легенди, які приймаються до розгляду:
3.2.1. Міфи та легенди, які учасники конкурсу подають до розгляду експертного журі, мають відповідати
декільком критеріям:
Описані у заявці міфи або легенди мають дійсно існувати у місцевій, регіональній або національній
●
культурно-історичній площині, а НЕ мають бути вигадкою.
Описані у заявці учасників міфи або легенди мають безпосередньо стосуватися області, району, міста
●
або селища, в якому проживають учасники.
Описані у заявці міфи або легенди НЕ можуть повторювати міфи та легенди, за мотивами яких телеканал
●
«ПЛЮСПЛЮС» уже створив мультфільми, а саме «Легенда про Ведмідь-гору», «Легенда про Івана Сірка та
річку Чортомлик», «Легенда про виникнення Карпат», «Легенда про Кирила Кожум’яку», «Легенда про срібне
місто Харка».
Заявки, які не відповідають зазначеним критеріям, розглядатися не будуть.
●
3.3. Порядок подачі заявки на Конкурс:
3.3.1.

На

сторінці
https://drive.google.com/drive/folders/1tpRoUO66j74rY90I7MZIfPCfxTv8eUw?usp=sharing розміщено зразок Заявки.

3.3.2. Заявка заповнюється на сторінці https://dyvomandry.com.ua/application/ Заявка складається з текстового
файлу та фотографій/сканів/малюнків учнів (до 30 фотографій/сканів/малюнків).
1(одна) заявка має містити 1(один) міф або легенду.
Технічні вимоги до вкладення:
Опис міфу або легенди подається у форматі .docx / .doc
●
Кількість сторінок документу: до 4-х
●
Шрифт: Times New Roman
●
Кегль: 14
●
Міжрядковий інтервал: одиничний
●
Назва текстового файлу вкладення має відповідати наступному шаблону: «Область_Назва населеного
пункту_Назва та номер школи_ПІБ вчителя_Назва міфу або легенди».
До заявки може бути додано до 30-ти ілюстрацій (фото/сканів/інших зображень) у форматах .jpeg / .jpg / .png

Назви ілюстрацій (фото/сканів/інших зображень) має відповідати наступному шаблону: «Область_Назва
населеного пункту_Назва та номер школи_ПІБ вчителя_Ілюстрація до Назва міфу або легенди_Номер
ілюстрації за порядком»
Заявки приймаються з 00:01 години 01 вересня 2021 року по 23:59 години 19 вересня 2021 року. Заявки надіслані
після 23:59 години 19 вересня 2021 року до участі в Конкурсі не приймаються та не розглядаються.
Увага!
Всі заявки проходитимуть модерацію Організатором Конкурсу на предмет дотримання теми та вимог Конкурсу.
Існує вірогідність що буде подано більше однієї заявки різними Учасниками конкурсу, але які міститимуть
варіацію одного і того-самого міфу або легенди. В такому випадку Організатор Конкурсу зробить вибір на
користь лише однієї заявки від всіх заявок, які міститимуть варіацію одного і того самого міфу або легенди, яка
на думку Організатора Конкурсу буде найбільше відповідати меті та вимогам цього Конкурсу.
Перелік всіх інших поданих заявок, які містили варіацію обраного міфу або легенди, але які не були обрані
Організатором Конкурсу, буде наведено під основною обраною заявкою на сайті Конкурсу.
Організатор Конкурсу може вносити незначні зміни у заявки учасників конкурсу з метою покращення їх
презентації для демонстрації на сайті.
4. Винагорода Конкурсу
4.1. Десять Учасників Конкурсу, чиї заявки наберуть найбільшу кількість балів та рішенням Журі конкурсу
будуть визнані Переможцями Конкурсу, будуть передані телеканалу «ПЛЮСПЛЮС» для створення
мультфільмів на їх основі.
Увага!
Міфи або легенди направлені учасниками конкурсу будуть використані для створення сценаріїв мультфільмів.
Організатор/Партнери Конкурсу не можуть гарантувати 100% відповідності готового мультфільму
описам/образам викладеним в заявках Переможців Конкурсу.
Крім того такі 10 міфів-переможців буде нанесено на інтерактивну мапу на сайті dyvomandry.com.ua.
Інформація про Школи, заявки яких були визнані Переможними, буде опубліковано в пресрелізі у період між
11-15 жовтня 2021.
4.2. Всі інші заявки, які не увійдуть в ТОП-10, будуть опубліковані на сайті dyvomandry.com.ua, але без окремого
винесення на інтерактивну мапу. В тому числі, окремим блоком на сайті буде вказано заявки з
міфами/легендами, які увійшли до шорт-листа.
5. Визначення переможців Конкурсу
5.1. Критерії оцінювання
Заявки оцінюються відповідно до ряду критеріїв, що зазначені на сайті dyvomandry.com.ua. При цьому, кожен
критерій має свою “вагу” – значимість, а саме:
Технічні:
1.
Назви супровідних файлів оформлені відповідно до прописаних вимог
Критерій оцінюється в 10 балів.
2.
Ілюстрації надіслані у високій якості, достатній для того, щоб побачити та розібрати деталі малюнку.
Ілюстрації не містять “розмитих пікселів”, плям тощо. Зображення видно в повному обсязі
Критерій оцінюється в 10 балів.
3.
Текст не містить помилок (орфографічних, пунктуаційних тощо) та одруківок
Критерій оцінюється в 10 балів.
4.
Форматування документу відповідає вимогам та прикладу заявки, не перевищує встановлену кількість
сторінок та відповідає іншим технічним вимогам: шрифт, кегль, інтервал.
Критерій оцінюється в 10 балів.

5.
Міф або легенда стосуються регіону/області/району/місцевості/міста/селища, в якому проживають
апліканти
Критерій оцінюється в 10 балів.
6.
Міф або легенда розповідають про/описують реальну (існуючу сьогодні або таку, що існувала раніше)
історичну пам’ятку/локацію/місцевість. Міф або легенда мають прив’язку до певної історичної
пам’ятки/локації/місцевості, і ця історична пам’ятка/локація/місцевість може бути відвідана з туристичною
метою
Критерій оцінюється в 10 балів.
Разом: 60
Якісні:
1.
Історична пам’ятка/локація/місцевість має туристичну цінність, тобто є цікавою для відвідування під
час подорожування Україною
Критерій оцінюється в 30 балів.
Оцінка формується як середнє арифметичне з 3-х оцінок 3-х членів журі: Лесі Тарасівни Юрчишин, учительки
історії; Наталії Юріївни Кривди, Докторки філософських наук; Світлани Володимирівни Тараторіної,
письменниці.
Кожен із зазначених 3-х членів журі оцінює критерій від 0 до 20 балів. Після чого оцінки членів журі по цьому
критерію сумуються та діляться на 3 (тобто, на кількість членів журі, які оцінюють вказаний критерій).
2.
Сюжет міфу або легенди розкрито повністю, викладено логічно та послідовно
Критерій оцінюється в 25 балів.
Оцінка формується як середнє арифметичне з 3-х оцінок 3-х членів журі: Лесі Тарасівни Юрчишин, учительки
історії; Наталії Юріївни Кривди, Докторки філософських наук; Світлани Володимирівни Тараторіної,
письменниці. Кожен із зазначених 3-х членів журі оцінює критерій від 0 до 20 балів. Після чого оцінки членів
журі по цьому критерію сумуються та діляться на 3 (тобто, на кількість членів журі, які оцінюють вказаний
критерій).
3.
Сюжет міфу або легенди має потенціал для створення на його основі мультиплікаційного продукту
Критерій оцінюється в 25 балів.
Оцінку по вказаному критерію одноосібно визначає такий член журі: Олександр Валерійович Голездренко,
режисер.
4.
Текстовий опис міфу або легенди виконано стилістично красиво та цікаво - розповідь про міф або
легенду читається як цілісна історія, твір
Критерій оцінюється в 20 балів.
Оцінка формується як середнє арифметичне з 3-х оцінок 3-х членів журі: Лесі Тарасівни Юрчишин, учительки
історії; Наталії Юріївни Кривди, Докторки філософських наук; Світлани Володимирівни Тараторіної,
письменниці.
Кожен із зазначених 3-х членів журі оцінює критерій від 0 до 20 балів. Після чого оцінки членів журі по цьому
критерію сумуються та діляться на 3 (тобто, на кількість членів журі, які оцінюють вказаний критерій).
5.
Під час опису та ілюстрування міфу або легенди, учнями та їхнім учителем застосовано творчий підхід,
використано нестандартні рішення подачі текстової та графічної інформації
Критерій оцінюється в 20 балів.
Оцінка формується як середнє арифметичне з 3-х оцінок 3-х членів журі: Лесі Тарасівни Юрчишин, учительки
історії; Наталії Юріївни Кривди, Докторки філософських наук; Світлани Володимирівни Тараторіної,
письменниці.
Кожен із зазначених 3-х членів журі оцінює критерій від 0 до 20 балів. Після чого оцінки членів журі по цьому
критерію сумуються та діляться на 3 (тобто, на кількість членів журі, які оцінюють вказаний критерій).
6.
Ілюстрації доповнюють та посилюють сюжет, дають розуміння про зовнішній вигляд головних героїв
та місцевості. Проілюстровано всіх героїв, всі локації
Критерій оцінюється в 20 балів.
Оцінка по вказаному критерію одноосібно визначає такий член журі: Олександр Валерійович Голездренко,
режисер.
Разом: 140

Всього між критеріями буде розподілено 200 балів (60 - між технічними критеріями, та 140 - між якісними).
Таким чином, максимальна кількість балів при оцінюванні заявок - 200, а мінімальна - 0.
5.2. Відбір заявок-переможців буде проходити в два етапи:
5.2.1. Попередній відбір заявок Учасників здійснюється з 00:01 години 20 вересня 2021 року до 23:59 години
24 вересня 2021 року.
Попередній відбір заявок Учасників буде здійснюватися Організатором Конкурсу. Відбір буде зосереджений
виключно на перевірці технічних критеріїв оцінювання заявок, їхню адекватність, змістовність та потенціал.
Кількість заявок, що будуть відібрані до Короткого списку та передані на оцінку експертному журі, буде
визначено після закінчення прийому заявок на основі оцінки кількості отриманих заявок та їхній відповідності
технічним критеріям.
5.2.2. Фінальний відбір заявок Учасників: з 00:01 години здійснюється 27 вересня 2021 року до 23:59 години
01 жовтня 2021 року.
5.3. Фінальний відбір здійснюється серед заявки Короткого списку, який буде підготовлено Організатором
Конкурсу (в порядку визначеному положеннями 5.1. та 5.2.) оцінюються Журі Конкурсу, до якого входять:
Леся Тарасівна Юрчишин — учителька історії, правознавства і громадянської освіти в Новопечерській
●
школі міста Києва; одна з трійки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2020 у номінації «вчитель
громадянської освіти».
Наталія Юріївна Кривда — докторка філософських наук; професорка Київського національного
●
університету імені Тараса Шевченка; академічна директорка МВА програм Единбурзької бізнес школи в
Україні; експертка Українського культурного фонду.
Олександр Валерійович Голездренко — керівник відділу ефірного промо та дизайну нішевих
●
телеканалів 1+1 Media. Супервайзер та Режисер анімації телеканалу ПЛЮСПЛЮС. Режисер та технічний
директор проєктів: «Це – наше і Це – твоє! Очима дітей» (премія Телетріумф та срібло Effie awards), «Світ чекає
на відкриття» (Золото Effie awards), «ЕКО ПЛЮСПЛЮС». Технічний директор та супервайзер проєктів
«Волохатий блог» та «Дивомандри».
Світлана Володимирівна Тараторіна — письменниця, журналістка, PR-меднежерка. Авторка
●
фантастичного роману «Лазарус», художньої біографії для дітей про Марію Примаченко «Оця Марія звірів
малювала», коміксу «Звуки миру». Володарка премії «ЛітАкцент року – 2018» та відзнаки The CHRYSALIS
AWARDS від Європейського товариства наукової фантастики.
Журі конкурсу здійснює відбір 10 (десяти) переможців конкурсу, керуючись якісними критеріями визначеними
в п. 5.1. цих правил. Серед переможців Конкурсу не може бути двох варіацій одного того самого міфу або
легенди.
Результати визначення Переможців будуть зафіксовані в протоколі Результатів визначення Переможців
Конкурсу. Переможці Конкурсу будуть оголошені до 14:00 години 15 жовтня 2021 року, на сайті
dyvomandry.com.ua. Рішення Журі є остаточними та оскарженню не підлягають.
6. Інші умови.
6.1. Участь у Конкурсу автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду учасника Конкурсу
з цими Правилами. Порушення учасником Конкурсу або відмова учасника Конкурсу від належного виконання
цих Правил вважається відмовою учасника від участі в Конкурсу, при цьому така особа не має права на
одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця/Партнера.
6.2. Беручи участь в Конкурсу, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й
використання його персональних даних. Персональні дані учасників Конкурсу будуть використовуватися
виключно Виконавцем/Організатором/Партнером або уповноваженими ними особами з дотриманням
необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних та виключно у зв’язку з проведенням
Конкурсу і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних із цим Конкурсом. Щодо всіх
персональних даних, наданих учасниками Конкурсу, Виконавцем/Організатором/Партером або
уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Організатор/Виконавець/Партнер Конкурсу
мають право вимагати від Учасників/Переможців конкурсу підписання дозволу на використання персональних
даних Учасників конкурсу та/або всіх учнів які брали участь у створенні заявки конкурсу з метою реалізації
винагороди Конкурсу.

6.3. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в 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 Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Виконавця, а також залучених ними третіх осіб обставини, внаслідок яких проведення Конкурсу
або вручення подарунків Конкурсу стало неможливим.
6.4. Організатор Конкурсу має право на зміну Періоду проведення Конкурсу, а також інших умов проведення
даного Конкурсу, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом показу повідомлення на сторінці
dyvomandry.com.ua.
6.5 Організатор/Виконавець на власний розсуд можуть заборонити подальшу участь у Конкурсу будь-якій
особі, яка порушує ці Правила.
6.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет,
дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будьякою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у
виконання, безпеку, чесність, цілісність чи належне проведення Конкурсу, Організатор може на власний розсуд
анулювати, припинити, змінити або тимчасово зупинити проведення Конкурсу.
6.7. Це Конкурс не є лотереєю або послугою в галузі грального бізнесу.
6.8. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

