Умови участі для конкурсу «Моє резюме: знято!»
Час проведення: з 01.03.2018 до 30.04.2018 року
1. Конкурс
1.1
В рамках програми «Міст до вищої освіти – німецька мова у
закладах профтехосвіти» Goethe-Institut в Україні проводить
конкурс «Моє резюме: знято!».
1.2

Участь відбувається виключно онлайн в інтернеті та є безплатною
для учасників (за виключенням оплати учасником зв’язку з
мережею інтернет).

1.3

Конкурс триває з 01.03.2018, 0 год. 00 хв., до 30.04.2018, 23 год. 59
хв. Конкурс проводиться за місцевим часом у Києві.

2. Участь
2.1
Своєю участю в конкурсі учасник заявляє про свою чітку згоду з
даними умовами участі і застосуванням німецького права згідно з
пунктом 8.2.
2.2

Учасником може бути будь-яка фізична особа, яка вивчає німецьку
мову в державних закладах профтехосвіти і технікумах.

2.3

Для участі в конкурсі учасники повинні виконати наступні умови:




Надіслати повністю заповнений формуляр заявки на участь з
персональними даними (прізвище, ім’я, адреса електронної
пошти, дата народження, місцезнаходження освітнього закладу,
назва освітнього закладу, статус німецької мови як іноземної),
Згоду на подальше використання Goethe-Institut надісланого
відео, заповнений та підписаний формуляр для вчителя,
підписану згоду на подані умови участі.
Учасник готовий у разі перемоги взяти участь у симуляційній грі
Assesment Center, яка проходитиме у Києві у жовтні 2018 року та
планує бути учнем (студентом) зазначеного професійнотехнічного училища (коледжу) у 2018-2019 навчальному році або
продовжить навчання у професійно-технічному вузі, складовою
якого є професійно-технічний навчальний заклад, у якому
навчається учасник конкурсу.



2.4.

викладач німецької мови учасника конкурсу має дійсний
закордонний паспорт та готовий взяти участь у ряді кількаденних
семінарів з підвищення кваліфікації у Києві, які проходитимуть у
червні-жовтні в приміщенні Ґете-Інституту та готовий разом з
учнем, у разі перемоги учня, взяти участь у поїздці до Німеччини
у листопаді 2018 року. Проїзд, проживання та харчування
організовуються Ґете-Інститутом.
 Учасник має дійсний закордонний паспорт та готовий разом з
викладачем у разі перемоги взяти участь у поїздці до Німеччини
у листопаді 2018 року. Проїзд, проживання та харчування
організовуються Ґете-Інститутом.
Участь у конкурсі та успішність участі не залежать від придбання
товару та користування послугами.

3. Проведення і підбиття підсумків
3.1
Спочатку учасник заповнює формуляр заявки на участь, в якому
запитуються прізвище, ім’я, адреса електронної пошти, дата
народження, місцезнаходження та назва освітнього закладу.
3.2

Учасники виготовляють відео тривалістю від трьох до п’яти хвилин.
Це повинен бути власний твір учасника, професійна допомога не
допускається.

3.3

Відео мусить відповідати технічним вимогам конкурсу, що є
наступними:
Розширення зображення: мін. 640 x 480 (4:3) або 640 x 360 (16:9),
макс. 1280 x 720 пікселів
Частота передачі даних: 1-2 Мб/с
Розмір: макс. 2 Гб

3.4

Відео передається до Goethe-Institut через веб-сайт wwwwetransfer.com, воно повинне надійти до 30.04.2018, 23.59 год.

3.5

Крім відео потрібно у відповідності до строків надіслати на подану
адресу електронної пошти підписану Згоду та правильно заповнені
формуляри заявки

3.6

Передумовою для перемоги в конкурсі є надсилання відео, що
відповідає названим критеріям, а також. Згоди і формулярів заявки.

Про те, яке місце займає робота кожного з учасників, приймає
рішення Goethe-Institut.
3.7

Переможців інформують виключно електронною поштою.

3.8

Якщо відібрані учасники не виходять на зв’язок упродовж 10 днів
після інформування, вони втрачають право на отримання призу, і
учасник на наступному після них місці просувається на одне місце
вперед.

4.

Відповідальність
4.1 За будь-яка втрату чи неповноту інформації, наданої учасником,
Гете-Інститут не несе відповідальності, якщо тільки втрата чи
неповнота інформації не є наслідком необережності GoetheInstitut чи його співробітників. Це також стосується передачі
інформації третім особам у зв'язку з технічними помилками при
передачі даних та / або несанкціонованого доступу.
4.2 Goethe-Institut несе необмежену відповідальність за заподіяну
шкоду внаслідок недбалого використання даних.
4.3 Крім того Goethe-Institut несе відповідальність за порушення
зобов'язань, яке загрожує меті договору, або запобігає
належному проведенню конкурсу, в першу чергу на дотримання
яких покладаються учасники конкурсу.
4.4 Якщо відповідальність Goethe-Institut виключається або
обмежується, це також стосується і особистої відповідальності
співробітників, представників і асистентів Goethe-Institut.

5. Захист даних
5.1 Goethe-Institut дотримується закону про захист даних.

5.2 Учасники погоджуються зі зберіганням, обробкою і передачею
наданих даних, наскільки це необхідно і доцільно для проведення
конкурсу.
5.3 Розкриття інформації третім особам з іншою метою, окрім
конкурсу не відбувається.
5.4 Учасники в будь-який час можуть отримати інформацію про те,
які дані зберігаються в Goethe-Institut, а також можуть скасувати
свою згоду на зберігання і, таким чином, відмовитися від участі в
конкурсі.
6. Виключення з конкурсу
6.1 Співробітники Goethe-Institut та їх сім´ї не мають права брати
участь у конкурсі.
6.2 Виключаються з конкурсу особи, які надають неправдиву
інформацію щодо їх особистих даних, порушують умови участі
або зловживають іншим чином для маніпуляції результатами
конкурсу.
7. Передчасне завершення конкурсу
7.1 Goethe-Institut зауважує, що конкурс може бути припинено або
завершено
через зовнішні незалежні від Goethe-Institut
обставини, а саме через організаційні чи технічні проблеми
(наприклад комп'ютерні віруси, маніпуляції або помилки в
апаратному або програмному забезпеченні), зміни в правилах або
рішеннях на платформі Facebook. В такому випадку будь які
претензії учасників до Goethe-Institut виключені.
7.2 Goethe-Institut має право достроково скасувати конкурс в будьякий час без попереднього повідомлення і пояснення причин.

8. Прикінцеві положення
8.1 Рішення щодо визначення переможця та оголошення результатів
є остаточним та не підлягає оскарженню.
8.2 Проведення конкурсу та правові відносини осіб, що беруть участь
у конкурсі, регулюються виключно законодавством Федеративної
Республіки Німеччини, незалежно від місця проживання
учасників конкурсу.
8.3 Ці умови доступні німецькою та українською мовами. У разі
конфлікту між двома версіями мови, німецька версія має
першорядне значення.

Дата, місце __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
П.І.Б., підпис учасника (для неповнолітніх – підпис одного з батьків)

