ПравилаучастіупрограміCyberStarAcademy
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умови:
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Під програмою з залучення студентів до вивчення основ стрімінгу та коментування у
сфері кіберспорту мається на увазі проведення набору до вступу в Академію студентів
серед усіх бажаючих, що зацікавлені у вивченні основ роботи в прямому ефірі та
коментуанні кіберспортивних подій, а також підвищенні свого рівня у зазначеній сфері
діяльності(надалі-Програма).
1.1. Організатором Програми є компанія ТОВ «ЕСМ-Груп» (далі – Організатор) за
підтримкиПрАТ«Київстар»(далі–Спонсор).
Мета
проведенняПрограмитаїїінформаційнапідтримка:
2.1 Програму спрямовано на підтримку освітніх програм, що сприяють залученню до
вивченняосновстрімінгутакоментуванняусферікіберспорту;
2.2 НазваПрограми:CyberStarAcademy;
2.3 Офіційні правила Програми (надалі – Правила) розміщуються на сайті
cyberstar.kyivstar.ua(надалі–Інтернет-сайт).
2.4 Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами
конкурсу.
2.5 Коротка інформація про проведення Програми, його правила та умови доступні на
Інтернет-сайті.
ПеріодпроведенняПрограми:з
10листопададо16грудня2017року(включно).
Місце проведення Програми: територія України, за винятком АР Крим та територій, на
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження і території
проведенняантитерористичної
операції(точналокаціябудеобранапізніше)).
УчасникиПрограми:
5.1. Учасниками Програми можуть бути усі бажаючі, що виявили бажання навчатися та
розвивати свої здібності у сфері онлайн стрімінгу та коментуванні кіберспортивних
подій та інші особи, що зацікавлені у підвищенні своєї кваліфікації у зазначених
сферах.
5.2. Учасником
Програмиможе
бутибудь-якаповнолітняособавід18років.
5.3. Учасниками
Програминеможутьбутинаступніособи:
5.3.1. Працівники та представники Організатора та Спонсора та будь-якої особи
(юридичної та/або фізичної особи – підприємця), залученої до проведення
Програми;
5.3.2. Чоловік або дружина та найближчі родичі, друзі осіб, які визначені в п. 5.3.1 цих
Правилах;
5.4. Участь в Програмі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх
законнихпредставниківвпорядку,передбаченомузаконодавствомУкраїни.
Етапи
проведенняПрограми:
− анонс
Програми-10листопада2017року;
− прийом
заявокнаучастьуПрограмівідучасників:10-17листопада2017року;
− проведення онлайн співбесід із потенційними абітурієнтами: 18 - 19 листопада 2017
року;
− проведення
навчаннязгідноПрограми:20листопада-16грудня2017року;
− розгляд
курсовоїроботитавипускнийвечір:16грудня2017року.
ПризовийфондПрограми:
7.1. Призовий фонд Програми для учасників Програми – отримання набору для
стрімінгу (крісло, гарнітура, веб-камера) та можливість співпраці з Організатором у
сферістрімінгутакоментування.

7.2. Отримання Призового фонду відбувається за умов дотримання критеріїв та правил до

участіуПрограмі.
8. Критерії
таправилаучастівПрограмі:
8.1. Висування заявок для участі у Програмі має здійснюватися шляхом заповнення
анкетитазаписумотиваційноївідеопрезентації.
8.2. Для
участіуПрограміучасникимаютьвідповідатинаступнимкритеріям:
− коректнезаповненняполіванкети;
− наданнявідеопрезентації
дляоцінки;
− наявність власного ноутбуку або стаціонарного комп’ютера та базового набору для
стрімінгучикоментування.
8.3. Запрошення на співбесіду до Організатора, за умов успішного виконання п. 8.1, буде
надісланонаелектроннуадресуучасникаПрограми.
8.4. Для отримання призового фонду та можливості співпраці з Організатором учасникам
необхіднодотримуватисянаступнихправил:
− особиста присутність на заняттях Академії КіберСтар та самостійне виконання
домашніхзавдань;
− відвідуваннязанятькурсу
-неменше80%,
− результат іспиту – успішна робота по висвітлення аматорського кіберспортивного
змаганнятапідчаспрямихефірівуПрограмі;
− підписання договору про співпрацю з ТОВ «ЕСМ-Груп» на термін не менше 6
місяців.
9. До складу екзаменаційної комісії входять: організатори, ментори та викладачі курсу, а

такожфахівціОрганізаторатаСпонсора.
10. Особливості
розглядукурсових
робітпротягомпроведенняПрограми
10.1. Організатор має право відмовити учасникам в участі у Програмі, якщо не дотримані

правилатакритеріїдоучастівПрограмі;
10.2. Учасники Програми, які порушують ці Правила, можуть бути дискваліфіковані та
виключенізподальшоїучастіуПрограмі.
10.3. Призовий фонд Програми може бути отриманий Учасниками тільки за умови
виконаннявсіхвимог,передбаченихцимиПравилами.
10.4. Організатор та Спонсора не несуть жодної відповідальності за достовірність
інформації наданої учасниками Програми, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
Якщо будь-який учасник Програми, з будь- яких причин, що не залежать від
Організатора та Спонсора (в тому числі якщо адреса електронної пошти або інша
інформація про учасника Програми була змінена або була вказана невірно та інше)
не має можливості отримати Призовий фонд, такий учасник Програми не має права
на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або будь-яких інших
виплатвідОрганізатора.
10.5. Організатор та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі
настання форс- мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові
дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території
проведення Програми, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора
та/абозалученихнимитретіхосіб.
10.6. Організатор не відповідає за будь-які витрати учасників Програми, пов’язані з участю
в
Програмі.
11. Інші
умови:
11.1 Участь в Програмі автоматично означає факт ознайомлення, а також повну та
безумовну згоду учасника Програми з даними Правилами. Порушення учасником
Програми цих Правил або відмова учасника Програми від належного виконання цих

Правил вважається відмовою учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не
маєправанаодержаннявідОрганізаторабудь-якоїкомпенсації.
11.2 Програма
включаєвсебеонлайнтаофлайнзаняття.
11.2.1 Онлайн
заняттяпроходятьвПонеділок,СередутаП’ятницюз17:00
11.2.2 Офлайн
заняттяпроходятьвСуботутаНеділюз11:00
11.3 Для отримання Призового фонду, учасник Програми має надати Організатору
інформацію (в т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими
Правилами.
11.4 Кожен учасник Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що він надає свою
згоду Організатору та Спонсору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу
власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених
ЗакономУкраїни«Прозахистперсональнихданих».
11.5 Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань
внаслідок надання учасником Програми неповних, застарілих, недостовірних даних
(інформації).
11.6 Беручи участь в Програмі учасники Програми тим самим підтверджують свою згоду
на безкоштовне використання наданої інформації, їх особистих даних, а також фото,
зроблених для участі в Програмі, компанії з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом
передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища,
фотографії, відео, інтерв’ю або інших матеріалів з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та фотографії, відео) в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сайтах
Організатора та Спонсора, а також для надсилання інформації на адресу, вказану
Учасником Програми при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру)
тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або
будь-якою третьою особою. Усі фото- та відеоматеріали, зроблені за участю
учасників/ з використанням їх фото, створені під час проведення Програми, та/чи у
зв’язку з Програмою, є власністю Організатора та Спонсора і можуть
використовуватися Організатором та Спонсором без додаткової згоди учасника та
будь-якого відшкодування. Учасники Програми погоджуються на проведення фотота відеозйомок для використання Організатора та Спонсора Програми з рекламною /
маркетинговою метою, при цьому винагорода за участь у таких зйомках входить до
вартості Призового фонду Програми (без здійснення додаткових виплат). Усі права
інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту
Правил,належатьОрганізаторутаСпонсору.
11.7 Участь у Програмі є безкоштовною. Організатор не компенсує будь які витрати
УчасниківПрограми.
11.8 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
остаточнерішенняприймаєтьсяОрганізатором.
12. Зворотній
зв’язок:
12.1. 
E-mail:star@esm.one
12.2. Тел.:
+380(97)5520078

