
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ЗМАГАННЯ серед програмістів України 
 
1. Загальні положення 
 
1.1. Дане он-лайн змагання для проекту IQ Lab («АйКьюЛаб», надалі –«Змагання 
та «Проект» відповідно), що направлений на розвиток ІТ експертизи в країні в 
цілому, проводиться відповідно до викладених нижче Офіційних правил (надалі – 
«Правила») серед повнолітніх осіб, яким на момент участі у Змаганні виповнилось 
18 років (надалі –«Учасники»); 
1.2. Найменування Змагання - on-line IQ Lab Challenge (он-лайн айкьюлаб веб 
челендж); 
1.3. Організатором Змагання є компанія SysIQ («Сісайкью», надалі – 
«Організатор»); 
1.4. Офіційним партнером виступає просвітня організація UA WEB Challenge (“ЮА 
ВЕБ Челендж”, надалі партнер); 
 
2. Інформація про організатора змагання 
 
Найменування: ТОВ «СІСАЙКЬЮ ЮА», код за ЄДРПОУ 36239675 (Поштова 
адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, корпус 5). З усіх питань, пов'язаних 
з проведенням Конкурсу, можна зв'язатися по електронній пошті 
marketing@sysiq.com 
 
3. Терміни проведення змагання 
 
3.1. Загальний термін проведення Змагання: з 11.00 16 серпня 2014 року до 12.00 
17 серпня 2014 року. 
 
3.2. Термін реєстрації Учасників для участі в Змаганні: з 4 серпня 2014 року по 15 
сепрня 2014 року включно. 
 
3.3. Термін проведення Змагання: з 11.00 16 серпня 2014 року до 11.00 17 серпня 
2014 року. 
Додаткова 1 година надається Учаснику Змагання на рішення завдання за умови 
використання програми IQLab. За умови використання Учасником попередньої 
публікації інформації про конкурс з хештегом #IQLab на власній сторінці та у 
новостній хроніці у його соціальній мережі Фейсбук і Інстаграм. Учаснику 
надається можливість виграти один додатковий приз у вигляді футболки, ручки, 
блокноту та чашки.  
 
3.4. Переможці оголошуються 25 серпня 2014. 
 
3.5. Учасники, що перемогли, зобов'язані надати свої персональні дані (паспорти, 
ІПН) до 1 вересня 2014 включно. 
 
3.6. Вручення призів/подарунків проводиться у термін до 30 вересня 2014 
включно. 
 
4. Змагання проводиться дістанційно  
 
5. Порядок і спосіб інформування учасників Змагання про Правила, а також про 
результати Змагання 



 
5.1. Інформування учасників Змагання проводиться шляхом розміщення правил на 
веб-сайті http://iqlab.ua/challenge/ на весь термін проведення Змагання; 
5.2. Результати Конкурсу розміщуються на веб-сайті http://iqlab.ua/ 25 серпня 2014. 
 
6. Призовий фонд Змагання 
 
6.1. Призовий фонд Змагання формується за рахунок Організатора і включає в 
себе: 
 
50 наборів сувенірної продукції АйКьюЛаб (блокнот, ручка, чашка, футболка); 
20 футболок Сісайкью 
Рюкзак для лєптопа 
Портативна колонка 
Навушники 
 
Замовник на свій розсуд може визначити додаткові призи/подарунки учасникам 
Змагання. 
 
7. Умови Змагання та вимоги до конкурсної роботи 
 
Для того щоб стати учасником Змагання: 
 
А) Учаснику необхідно ознайомитися та погодитися з правилами участі в Змаганні; 
 
Б) Одне рішення приймається від одного учасника; 
 
В) Кожному Учаснику необхідно зареєструватися на веб-сайті 
http://iqlab.ua/challenge/ і надати вказану там інформацію; 
 
Г) Кожному учаснику необхідно в терміни, зазначений в п. 3. розробити і 
завантажити на веб-сайт рішення  
 
При цьому найкращі рішення, будуть отфільтровані Конкурсною комісією. Учасник, 
що не вирішив завдання, вибуває з Конкурсу. 
 
Д) Під час проведення Змагання (будь-якого з його етапів) Учасникам 
ЗАБОРОНЕНО: використовувати будь-які матеріали (джерела), якщо їх зміст 
суперечить законам України, принципам моралі і моральності, паплюжать честь і 
гідність інших осіб, мають рекламний характер іншої компанії і т.д. 
 
У разі порушення правил Змагання, Учасника може бути дискваліфіковано за 
рішенням Організатора без пояснення причин і без права подальшої участі у 
Змаганні. 
 
Беручи участь в Змаганні, Учасники підтверджують, що їм належать права 
інтелектуальної власності на створені ними матеріали, при цьому Учасники 
надають дозвіл Організатору на використання цих матеріалів. Учасники 
гарантують, що у разі пред'явлення претензій, позовів і т.д. про порушення прав 
інтелектуальної власності з боку третіх осіб до Організатора / Партнера у зв'язку з 
використанням Учасниками матеріалів, такі Учасники Змагання самостійно 
врегульовують всі та будь-які претензії, позови і т.д. і компенсують всі витрати, 
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понесені Організатором / Парнером у зв'язку з пред'явленням третіми особами 
таких претензій, позовів тощо. Організатор / Партнер Змагання не беруть участі у 
вирішенні спорів про приналежність авторства і не встановлює факт авторства 
щодо будь-кого з Учасників Конкурсу. 
 
8. Критерії визначення переможців Змагання  - визначаються за допомогою журі. 
Правила оцінки робіт Змагання: 
 
8.1. Для оцінки робіт Учаніка Змагання створюється Конкурсна комісія із двох 
судей, до складу якої входить - співробітник Організатора, та найманий фахівець 
Партнера; 
8.2. Рішення суддів не підлягає оскарженню; 
 
9. Права Учасника 
 
9.1. Учасник має право брати участь у Змаганні в порядку, визначеному 
Правилами. 
 
9.2. У разі визнання Учасника переможцем, учасник має право претендувати на 
приз/подарунок, визначений цими Правилами. 
 
9.3. Надати Організатору достовірні дані для отримання призу/подарунка, а саме: 
ПІБ, номер телефону, поштову адресу, індекс, паспорт, індивідуальний податковий 
номер. 
 
10. Права Організатора 
 
Організатор вправі: 
 
10.1. Відмовити учаснику в участі у Змаганні, якщо не будуть дотримані умови, 
зазначені в п. 7 Правил. 
 
10.2. Відмовити у видачі призу/подарунка учаснику, який відмовився повідомити 
дані, зазначені в п. 9 Правил або надати паспорт та індивідуальний податковий 
номер. 
 
10.3. Змінювати Правила чи скасовувати Змагання, при цьому повідомлення 
учасників про зміну Правил чи скасування Змагання проводиться шляхом 
опублікування такої інформації на веб-сайті Змагання; 
 
10.4. Відмовити в прийомі рішень Учасника за рішенням Організатора, якщо їх 
зміст суперечить законам України, принципам моралі і моральності, паплюжать 
честь і гідність інших осіб, мають рекламний характер іншої компанії і т.д. 
 
10.5. Запитувати в учасника додаткові дані, необхідні для підтвердження особи 
учасника, а також достовірності та унікальності розробленого і завантаженого 
рішення. 
 
10.6. Не вступати в переговори з учасниками Змагання, крім випадків, 
передбачених даними Правилами. 
 
11. Обов'язки Організатора 



 
Організатор зобов'язується: 
 
11.1. Провести Змагання в порядку, визначеному Правилами. 
 
11.2. Видати чи видправіти призи/подарунки учасникам у термін до 30 вересня 
2014 року включно.  
 
12. Порядок отримання призу 
 
12.1. Переможець отримує свої призи/подарунки в офісі Замовника чи поштою. 
 
12.2. Правилами Змагання  не передбачено зберігання не затребуваних 
призів/подарунків. 
 
12.3. Грошовий еквівалент призу/подарунка не видається. 
 
13. Додаткові умови. 
 
13.1. Участь у Змаганні автоматично означає ознайомлення та згоду Учасника з 
Правилами. 
 
14.3. Беручи участь в Змаганні, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його 
персональних даних Організатором та використання цих даних у подальшій 
маркетинговій комунікації, а також на передачу його персональних даних третім 
особам, на підставі відповідних договорів. 
 
Беручи участь в Змаганні, Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з 
його правами, що стосуються його персональних даних*, в тому числі з тим, що він 
може відкликати свою згоду на обробку персональних даних. У разі відкликання 
згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої 
участі у Змаганні. 
 
Беручи участь в Змаганні, Учасник тим самим дає свою згоду на отримання 
інформації про кар'єрні можливості. 
 
Після ознайомлення з правилами проведення Змагання та їх погодження 
потенційний учасник Змагання дає свою згоду на включення його особистих даних 
до бази даних організатора конкурсу та використання своїх персональних даних з 
метою своєчасного повідомлення етапів процесу проведення конкурсу за 
допомогою електронної розсилки. Організатор конкурсу використовує персональні 
дані учасника конкурсу виключно у відповідності до Закону України «Про захист 
персональних даних». 
 
 


