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Регламент  

проведення конкурсу дитячого малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – 

заможний завтра» 

(далі – Регламент) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Регламент визначає основні цілі, порядок та умови проведення конкурсу 

дитячого малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – заможний завтра» (далі – 

«Конкурс»). 

1.2. Цілі та завдання Конкурсу: 

 розвиток фінансової обізнаності українського населення;  

 роз’яснення значення заощаджень дітям та населенню; 

 стимулювання та збереження ідеї зберігання коштів; 

 підвищення рівня довіри до банківської системи, а також залучення нових 

клієнтів до банківських установ; 

 зміцнення позитивного іміджу працівників банківського і фінансового сектору, 

Асоціації «Незалежна асоціації банків України» (далі – НАБУ), як профільного банківського 

об’єднання, Благодійної організації «Ліга банків України» (далі – БО «ЛБУ») та Фонду 

ощадних кас Німеччини «Sparkasse» (далі – Sparkasse). 

 

2. Організатори конкурсу 

2.1. Організацією Конкурсу займається НАБУ спільно зі Sparkasse та БО «ЛБУ». 

При цьому, робоча група при НАБУ, що здійснює організацією Конкурсу, має виключне 

право вирішувати всі питання, пов’язані з підготовкою, проведенням Конкурсу, визначенням 

його умов та нагородженням переможців.  

2.2. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення Конкурсу 

здійснюється за рахунок Sparkasse та НАБУ, а у разі необхідності, за рахунок інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством України. 

2.3. Організатори Конкурсу забезпечують: 

- визначення умов Конкурсу; 

- затвердження вимог до конкурсних робіт, які подаються для участі у Конкурсі; 

- рівність умов для всіх учасників Конкурсу; 

- доступність всім охочим висловити свою позицію щодо конкурсних робіт шляхом 

голосування; 

- неупередженість у підрахунку результатів голосування; 

- нагородження переможців. 

 

3. Строки проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс розпочинається з моменту публічного оголошення Конкурсу і його умов 

та триватиме до повного завершення всіх етапів Конкурсу, визначених цим Регламентом. 

 

4. Умови участі у Конкурсі та критерії до конкурсних робіт 

4.1. Приймати участь у Конкурсі можуть діти у віці від 5 до 14 років, батьки/офіційні 

представники яких особисто передали на офіційну адресу НАБУ заяву на участь у Конкурсі, 

згідно Додатку №1 до даного Регламенту, підписаний авторський договір, згідно Додатку 

№2 до цього Регламенту та конкурсну роботу, що відповідає тематиці Конкурсу та 

встановленим Організаторами вимогам до неї. 

4.2. В залежності від вікової категорії діти будуть розподілені на наступні групи: 

 перша група – автори робіт віком від 5 до 9 років включно; 

 друга група – автори робіт віком від 10 до 14 років включно; 

4.3. На Конкурс приймаються МАЛЮНКИ, виконані будь-якою художньою 

технікою на тему заощаджень у форматі А3 (297×420мм), що оформлені без будь-яких 

рамок, скла чи ламінування (далі – Конкурсні роботи). 

На зворотному боці малюнку або необхідно, на українській мові, зазначити: 

 назву малюнку; 



 прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора; 

 місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон; 

 коротку інформацію про автора (за можливості). 

4.4. Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські конкурсні роботи, що 

відповідають умовам та темі Конкурсу. При цьому, від одного учасника приймається не 

більше ніж 1 (один) малюнок. Документи, визначені у п.4.1. цього Регламенту заповнюються 

на кожного учасника Конкурсу окремо. 

4.5. Фотографію малюнку, разом зі скан-копіями підписаних документів, що 

визначені у п.4.1. цього Регламенту необхідно у строк до 24 жовтня 2021 року включно 

направити на наступну електронну адресу: info@nabu.org.ua (з темою листа: «Для участі у 

Конкурсі»). Оригінали малюнків та підписаних документів, що зазначені у п.4.1. цього 

Регламенту необхідно у цей же термін передати (особисто або поштою) на офіційну адресу 

НАБУ, а саме: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під`їзд, 

поверх 3, офіс 96 (з позначкою «Для участі у Конкурсі»).  

4.6. Кожний конкурсант обов’язково інформується про отримання організаторами 

Конкурсу фотографії малюнку та скан-копій документів, що направляються на електронну 

адресу. У випадку не отримання такого інформування протягом 12 годин з моменту 

направлення документів на електронну адресу, прохання звернутися до Організаторів 

конкурсу за телефоном: +38044 300-10-15.  

4.7. Конкурсні роботи, що надіслані для участі у Конкурсі, не рецензуються та не 

повертаються авторам. Наданням конкурсної роботи на Конкурс автор (батьки/офіційні 

представники автора) підтверджує повну згоду з умовами даного Конкурсу, а також згоду на 

публікацію/показ конкурсної роботи без будь-яких претензій до організаторів Конкурсу 

щодо авторського права у подальшому. Конкурсні роботи можуть бути використані НАБУ, 

БО «ЛБУ» та Sparkasse при організації семінарів, нарад, презентацій, виставок, та для будь-

якого іншого подальшого їх використання. 

4.8. Не допускаються до участі у Конкурсі і не розглядаються колективні, анонімні 

конкурсні роботи або роботи, що подані без зазначених у цьому Регламентів документів та 

ті, що виконані дітьми у віці, що не відповідає встановленим у п.4.1. цього Регламенту 

вимогам чи надіслані після зазначеного у п.4.5. цього Регламенту строку їх подання. Крім 

того, Організатори залишають за собою право відхилити прийняття конкурсної роботи у 

випадку, якщо вона не відповідає тематиці Конкурсу та/або встановленим вимогам до 

конкурсної роботи тощо. 

 

5. Порядок проведення голосування та підрахунок голосів 

5.1. Організаторами Конкурсу буде забезпечено проведення голосування по 

малюнках, що надійшли для участі у Конкурсі. Такі голосування будуть проводитися на 

офіційному сайті одного із організаторів Конкурсу, а саме БО «ЛБУ»: www.lbu.org.ua у 

період з 25.10.2021 року по 29.10.2021 року включно.  

5.2. Голосування можливе лише один раз та лише за одну конкурсну роботу з однієї 

унікальної IP-адреси. 

5.3. Підрахунок результатів голосування здійснюється робочою групою при НАБУ. 

 

6. Підсумки Конкурсу 

6.1. Три малюнки у кожній із зазначених у п.4.2. цього Регламенту груп, які у 

визначені для голосування строки наберуть найбільшу кількість голосів, стануть 

переможцями Конкурсу (I, II та III місце відповідно) і отримають дипломи та цінні 

подарунки від організаторів Конкурсу. 

6.2. Окремо в кожній із зазначених у п.4.2. цього Регламенту груп, буде обраний 

переможець в номінації «Приз глядацьких симпатій». 

 

7. Нагородження переможців Конкурсу 

7.1. Оприлюднення результатів Конкурсу відбудеться 31.10.2021 року на офіційному 

сайті НАБУ.  

mailto:info@nabu.org.ua
http://www.lbu.org.ua/


7.2. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться у першій декаді листопада 

2021 року. Про дату та час проведення нагороджень, переможців Конкурсу буде 

повідомлено особисто. 

 

8. Організаційні питання 

8.1. Даний Регламент оприлюднюється на офіційному сайті НАБУ: www.nabu.ua 

8.2. Інформація про проведення Конкурсу буде поширена (опублікована) від імені 

НАБУ серед членів НАБУ. 

8.3. Роз’яснення і консультування з питань проведення Конкурсу здійснюються 

НАБУ. 

8.4. НАБУ залишає за собою право оперативно в односторонньому порядку вносити 

доповнення та зміни у цей Регламент та/або інші документи, що регламентують процес 

підготовки та проведення Конкурсу. 

8.5. Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина або через 

обґрунтовані причини він не може проводитися, НАБУ залишає за собою право на свій 

власний розсуд  змінити, припинити або скасувати проведення Конкурсу. 

http://www.nabu.ua/


 Додаток №1 

до Регламенту проведення  

конкурсу дитячого малюнку на тему:  

«Заощадливий сьогодні – заможний завтра» 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі дитячого малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – 

заможний завтра» 

 

1 ПІБ  

2 Дата народження та вік учасника 

(повних років) 

 

3 Адреса проживання  

4 Контактний телефон  

5 Адреса електронної пошти  

6 Назва роботи  

7 Опис роботи  

8 Інформація про автора 

(захоплення, хобі) 

 

 

Підписанням цієї Заяви Я, ________________________________________, 
                                                                                                   (ПІБ представника учасника Конкурсу) 

надаю свою згоду організаторам конкурсу дитячого малюнку на тему: 

«Заощадливий сьогодні – заможний завтра» на обробку, використання 

протягом 75 років та включення до баз персональних даних всіх наданих 

персональних даних (надалі - «ПД»): ідентифікаційних, паспортних, особистих 

і контактних даних, податкового номеру та інших ПД, з метою забезпечення 

реалізації відносин у сфері організації та проведення Конкурсу дитячого 

малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – заможний завтра». 

Погоджуюсь з тим, що ПД без надання мною окремої на це згоди та 

надання мені подальшого повідомлення можуть використовуватися 

організаторами для цілей, пов’язаних з  проведенням конкурсу дитячого 

малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – заможний завтра». 

 

 

 

«__»   жовтня 2021 р. _______     _/_________     /__________________________ 
          (підпис)       (ПІБ представника учасника Конкурсу)                       



Додаток №2 

до Регламенту проведення  

конкурсу дитячого малюнку на тему:  

«Заощадливий сьогодні – заможний завтра» 

 

 
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

про передачу виключних майнових прав 

на використання об’єкту права інтелектуальної власності 

 

м. Київ «___» ___________ 2021 р. 

 

 

Я, ____________________________________________, як законний представник 

____________________________________________________ (надалі за текстом – Автор), з 

однієї сторони, та  

Благодійна організація «Ліга банків України» (надалі за текстом - Правонабувач), 

в особі Голови Правління Коробкової Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої 

сторони, разом надалі за текстом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись нормами 

чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, уклали цей Авторський 

договір про передачу виключних майнових прав на використання об’єкту права 

інтелектуальної власності (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає, а Правонабувач набуває виключні 

майнові права інтелектуальної власності на використання та розповсюдження об’єкту права 

інтелектуальної власності (далі – Об’єкт), що надається Автором у зв’язку з участю у 

Конкурсі дитячого малюнку на тему: «Заощадливий сьогодні – заможний завтра», 

організатором якого виступає Правонабувач. 

1.2. Об’єкт, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики: 

- назва: _____________________________________________________________; 

- рік створення: ___________________________________________________; 

- розміри: _______________________________________________________; 

- опис: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Автором 

Правонабувачеві на повний Строк дії авторських прав, установлений на момент укладання 

даного Договору статтею 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

1.4. Термін «виключне майнове право» вживається відповідно до чинного 

законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав. 

1.5. Автор передає Правонабувачеві такі виключні права на використання Об’єкту 

такими способами: постійного зберігання; публічного показу (постійне, тимчасове 

експонування); використання зображення Об’єкту в друкованих виданнях та засобах масової 

інформації (буклети, каталоги, монографії тощо) з метою популяризації; передання Об’єкту 

іншим підприємствам, установам, організаціям на тимчасове зберігання з метою публічного 

показу (тимчасового експонування) в Україні та за її межами; копіювання та відтворення; 

використання Об’єкту або його частин у рекламних цілях тощо. 

1.6. Перелік, зазначений у п. 1.5 цього Договору, не є вичерпним. Сторони під 

«виключним правом на використання Об’єкту» також розуміють усі інші виключні майнові 

права на використання Об’єкту (способи та форми використання Об’єкту), визначені чинним 

законодавством України. Використання Об’єкту може здійснюватись, як на території 

України, так і на території будь-якої іншої держави. 

1.7. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 



2.1. Автор (законний представник) зобов'язується: 

2.1.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал примірника Об’єкту в 

первинному (задовільному) стані збереження, на умовах, визначених цим Договором. 

2.1.2. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди Правонабувача 

не передавати будь-яким третім особам права, зазначені у п. 1.5 та п.1.6. цього Договору. 

2.1.3. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо передачі 

(відчуження) майнових прав на використання даного Об’єкту. 

2.2.  Правонабувач зобов'язаний: 

2.2.1. Прийняти оригінал Об’єкту, якщо він відповідає темі Конкурсу та поданий 

разом з визначеними організаторами документами. 

2.2.2. Забезпечити збереження і цільове використання Об’єкту протягом строку, 

зазначеного у п. 1.3 цього Договору. 

2.2.3. Не порушувати особистих немайнових прав Автора. 

2.3. Правонабувач та Автор (законний представник) беруть один перед одним 

зобов'язання не вступати з будь-якими третіми особами в будь-які домовленості або угоди, 

які б порушували умови даного Договору та інтереси кожної із Сторін, що випливають з 

предмету та умов даного Договору. 

2.4. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього Договору, переходять від 

Автора до Правонабувача з моменту підписання цього Договору. 

 

3. ГАРАНТІЇ 

3.1. Автор (законний представник) гарантує, що Об’єкт створено особисто Автором, 

що це оригінальний Об’єкт і саме Автору належать усі особисті немайнові права на даний 

Об’єкт, а також усі виключні майнові права Автора на Об’єкт. 

3.2. Автор (законний представник) гарантує, що він має право передавати виключні 

майнові права на використання Об’єкту, зазначені у пунктах 1.5 та 1.6. цього Договору. 

3.3. Автор (законний представник) гарантує, що виключні майнові права, що 

передаються за цим Договором не порушують прав третіх осіб. 

3.4. Автор (законний представник) гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або 

сприяти іншим особам в оскарженні прав Правонабувача на використання Об’єкту у будь-

якій формі, якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора. 

3.5. Автор (законний представник) несе відповідальність перед третіми особами, які 

заявили свої права на Об’єкт, і несе усі витрати, викликані претензіями та/або позовами 

третіх осіб про порушення авторських прав на Об’єкт. 

3.6. Правонабувач гарантує Автору, що його ім'я, як автора Об’єкту, зазначатиметься 

в офіційних документах, зокрема при експонуванні Об’єкту на виставках, використанні 

зображення Об’єкту в друкованих виданнях та засобах масової інформації (буклети, 

каталоги, монографії та будь-де де це можливо), участі Об’єкту в інших культурно-

мистецьких заходах, публічному показі тощо. 

 

4. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою 

Сторін. 

4.2. Правонабувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку у 

випадку, якщо будь-яке із тверджень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.4 цього Договору, 

повністю або частково виявиться невірним, хибним або помилковим.  

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє протягом строку, 

встановленого п. 1.3 цього Договору. 

5.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 

його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

5.3. Усі неврегульовані цим Договором питання вирішуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на використання Об’єкту у 

разі реорганізації Правонабувача передаються у повному обсязі його правонаступнику. 



5.5. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 

 

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

АВТОР 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________________ 

______________________________________

____________________________ 

 

______________ /____________/ 

 

ПРАВОНАБУВАЧ 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІГА 

БАНКІВ УКРАЇНИ» 

Юридична та поштова адреса: 03150, Україна, 

м. Київ, вул. Велика Васильківська 

(Червоноармійська), 72, поверх 3, офіс 96. 

код ЄДРПОУ 37924657 

тел. (044) 300 10 15 

 

Голова Правління 

 

          ______________/Коробкова О.А./ 

М.П. 

 

 

 


