Правила участі
у проекті - «ЛІГА СМІХУ»
(«ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ ПО ГУМОРУ»)
1. Визначення термінів
1.1. Правила –правила участі у проекті «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО
ЮМОРУ»), розміщені на Офіційному сайті проекту.
1.2. Проект – шоу під назвою «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ»).
1.3. Організатор проекту – ТОВ «КВАРТАЛ 95».
1.4. Офіційний
сайт
проекту
–
веб-сайт
у
мережі
Інтернет
з
адресою
http://www.1plus1.ua/kastyngy/63 та/або https://vk.com/ligasmeha, на якому розміщується
інформація про Проект.
1.5. Період проведення проекту – з 30.01.2015 по 31.12.2015 року. Інформація про точний час
початку та закінчення Проекту буде розміщено на Офіційному сайті проекту.
1.6. Команда-конкурсант - колектив у складі не менше 2 (двох) дієздатних, повнолітніх громадян
України, які виконали умови Правил.
1.7. Команда-учасник –– колектив, що був відібраний серед Команд-конкурсантів на Фестивалі
та допускається до зйомок у наступних етапах проекту та телевізійній версії Проекту.
1.8. Відбіркові тури – кастинги, під час яких Організатор проекту обирає Команди-конкурсанти,
що будуть допущені до участі у Фестивалі.
1.9. Фестиваль – відбірковий етап Проекту, під час якого Журі обирають Команди-учасників.
1.10. Журі – особи, запрошені Організатором проекту для оцінювання та відбору учасників
Проекту.
1.11. Тренер – член Журі, який допомагає закріпленій за ним Команді-учаснику стати переможцем
Проекту.
1.12. Конфіденційна інформація – будь-яка інформація про Проект, отримана прямо чи
опосередковано.
2. Умови участі у Проекті
2.1. Для участі у Проекті Команда-конкурсант має зареєструватись, заповнивши анкету на
Офіційному сайті за посиланням http://www.1plus1.ua/kastyngy/63
2.2. Заповнена анкета є заявкою на участь у Проекті та не зобов’язує Організатора проекту до
обов’язкового залучення Команди-конкурсанта до участі у Проекті.
2.3. Команда-конкурсант, шляхом проставляння електронної відмітки при заповненні анкети, а
також вчинення дій, що свідчать про бажання приймати подальшу участь у Проекті
(листування з Організатором-проекту, реєстрація місць в готелі, прибуття у заявлені на
Офіційному сайті проекту дати на місце проведення кастингів, відборів, зйомок, організації
тренувального табору тощо) засвідчує згоду кожного члена Команди-конкурсанта з умовами
даних Правил та визнає Правила обов’язковими для членів Команди-конкурсанта.
2.4. Організатор проекту одноособово визначає колективи, що допускаються до участі у Проекті,
про що повідомляє Команду-конкурсанта шляхом надсилання запрошення на електронну
адресу, зазначену Командою-конкурсантом в анкеті під час реєстрації.
2.5. У разі виявлення, що інформація, яка була надана Командою-конкурсантом є неправдивою,
неповною або такою, що вводить в оману, Організатор має право не допустити Командуконкурсанта до участі у Проекті, навіть якщо такій Команді-конкурсанту було надіслано
офіційне запрошення, або припинити участь Команди-конкурсанта у Проекті, а Командаконкурсант зобов’язується відшкодувати Організатору проекту збитки, понесені у зв’язку з
викладеними вище обставинами.
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2.6. Команди-конкурсанти приймають участь у Проекті добровільно та на безоплатній основі.
2.7. Команда-конкурсант, відібрана до участі Організатором проекту, зобов’язується
дотримуватись вказівок та інструкцій Організатора проекту щодо участі у Проекті, у
зазначені Організатором проекту терміни прибувати на всі призначені зустрічі, кастинги,
перегляди, репетиції тощо.
2.8. Обов’язковою умовою участі у телевізійній версії Проекту є особисте підписання кожним
членом Команди-учасника договору з Організатором проекту, що буде запропонована ним.
Команда-учасник, члени якої не підписали договір з Організатором проекту, до участі у
телевізійній зйомці Проекту не допускаються за будь-яких умов та може бути замінена
Організатором Проекту.
2.9. Учасниками Проекту не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов
даних Правил:
a. особи, що не досягли 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
b. особи, що мають обмежувальні зобов’язання перед третіми особами, щодо участі у
аналогічних проектах третіх осіб, які перешкоджають Організатору проекту
використовувати відзнятий матеріал у телевізійній версії Проекту.
2.10. Організатор проекту залишає за собою право припинити участь Команди-конкурсанта
та/або Команди-учасника у Проекті у разі порушення нею цих Правил.
3. Порядок обрання Команд-учасників та
визначення серед них переможця Проекту
3.1 Проект складається з Відбіркових турів та п’яти етапів, які проводяться згідно графіку
зазначеному на офіційному сайті Проекту, а саме:
- відбірковий Фестиваль;
- 1/8 Фіналу Проекту;
- 1/4 Фіналу Проекту;
- 1/2 Фіналу Проекту;
- ФІНАЛ ПРОЕКТУ.
3.2 У рамках Відбіркових турів Організатор проекту відбирає Команди-конкурсантів, що
допускаються до участі у Фестивалі та телевізійної зйомки Проекту.
3.3 На відбірковому Фестивалі Жури обирає 12 (дванадцять) Команд-учасників з числа Командконкурсантів, допущених до участі у Фестивалі, для подальшої участі у Проекті згідно
графіку Проекту та зйомок телевізійної версії Проекту.
3.4 До кожної Команди-учасника закріплюється Тренер зі складу Журі.
3.5 Один член Журі може бути одночасно Тренером не більше двох Команд-учасників.
3.6 Член Журі стає Тренером Команди-конкурсанта у разі виявлення зацікавлення таким членом
Журі під час проведення Фестивалю у подальшій роботі з Командою-конкурсантом у якості
Команди-учасника протягом проведення наступних етапів Проекту та зйомки телевізійної
версії Проекту.
3.7 У разі зацікавленості конкретною Командою-конкурсантом на Фестивалі одразу декількома
потенційними Тренерами, Команда-конкурсант отримує право вибору Тренера, з яким вона
співпрацюватиме у якості Команди-учасника протягом проведення наступних етапів
Проекту та зйомки телевізійної версії Проекту.
3.8 Під час проведення наступних етапів Проекту та зйомки телевізійної версії Проекту Тренер
Команди-учасника не оцінює її виступ.
3.9 Організатор проекту залишає за собою право змінювати Тренера Команди-учасника.
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3.10 До участі у кожному наступному етапі Проекту допускаються Команди-учасники, які
отримали найвищі оцінки від Журі, із врахуванням того, що у 1/8 Фіналу Проекту може
приймати участь 12 Команд-учасників, у 1/4 Фіналу Проекту – 8 Команд-учасників, у 1/2
Фіналу Проекту – 6 Команд-учасників, Фінал – 4 Команди-учасники.
3.11 Організатор проекту залишає за собою право змінювати кількість Команд-учасників на
кожному етапі Проекту.
3.12 Командою-учасником, що перемогла у Проекті, вважається Команда-учасник, що отримала
найвищі оцінки Журі у фіналі Проекту.
3.13 Команда-учасник, що перемогла у Проекті, зобов’язується на вимогу Організатора
підписати додаткову угоду до Договору з Організатором проекту щодо подальшої участі у
Проектах Організатора.
4. Інтелектуальна власність. Дозволи
4.1. Кожен член Команди-конкурсанта дає свою згоду на те, що всі виключні майнові авторські
права на об’єкти, створені ним одноособово або в співавторстві в повному обсязі переходять
до Організатора проекту з моменту їх оприлюднення під час участі у Проекті.
4.2. Команда-конкурсант/її члени дають згоду на те, що всі виключні майнові суміжні права, що
виникають у зв’язку з участю у Проекті, у повному обсязі переходять до Організатора
проекту з моменту їх виникнення.
4.3. Всі права інтелектуальної власності передаються Організатору проекту без обов’язку
сплачувати винагороду, без обмеження територією, строками та способами використання.
Команда-конкурсант гарантує, що об’єкти інтелектуальної власності, зазначені у п. 4.1, 4.2
цих Правил, є результатом виключно власної та особистої діяльності членів Командиконкурсанта. Команда-конкурсант гарантує, що з боку її членів або з боку третіх осіб не
існує обмежень щодо використання Організатором проекту об’єктів права інтелектуальної
власності, створених для або в результаті участі у Проекті. Команда-конкурсант/її члени не
будуть пред’являти претензій щодо використання Організатором проекту об’єктів права
інтелектуальної власності, створених в результаті їх участі у Проекті. У випадку
пред’явлення таких претензій третіми особами, Команда-конкурсант зобов’язується
власними силами та за власний рахунок владнати такі претензії, відшкодувати Організатору
проекту завдані збитки.
4.4. Кожен член Команди-конкурсанта згідно положень ст. 11, 12 Закону України «Про захист
персональних даних» надає Організатору проекту дозвіл і згоду на збір, обробку,
використання та внесення у відповідну базу Організатору проекту своїх персональних даних.
4.5. Кожен член Команди-конкурсанта надає згоду на публічне оголошення/показ/демонстрацію
його прізвища, ім’я та по-батькові, зображення на Офіційному сайті та в ефірі Проекту.
Кожен член Команди-конкурсанта також надає дозвіл на включення його фото- та відео
зображень до складу телевізійних передач Організатора проекту та на їх публічне
сповіщення у складі цих передач та або/для рекламування та промотування передач
Організатором проекту без здійснення Організатором проекту будь-якої оплати на користь
Команди-конкурсанта та/або її членів та/або будь-яких третіх осіб за здійснення та
використання цих зображень. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307,
308 Цивільного Кодексу України.
5. Гарантії та обмеження відповідальності Організатора проекту
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5.1. Організатор проекту не несе відповідальність за будь-які технічні несправності (робота
мережі Інтернет, провайдерів і таке інше), пов’язані з реєстрацією Команд-конкурсантів до
участі у Проекті в порядку, визначеному п. 2.1. цих Правил.
5.2. Команди-конкурсанти гарантують Організатору проекту та зобов’язуються:
- не використовувати під час участі в Проекті (під час виступів, зйомок, тощо) матеріали
рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру; графічну і будьяку іншу інформацію, що містить ненормативну лексику, образи; наклепницьку
інформацію, та інформацію, що не відповідає дійсності, а також будь-яку інформацію,
яка може бути розцінена як аморальна або така, що пропагує насильство;
- не вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
- у своїх виступах уникати дій, що могли б прямо або опосередковано сприяти або
розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
- не використовувати під час участі в Проекті (під час виступів, зйомок, тощо) будь-яким
способом інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права,
права на знаки для товарів і послуг та/або права на інші об’єкти інтелектуальної
власності, що належать Організатору проекту або третім особам без наявності
відповідної згоди, отриманої від таких осіб у письмовій формі;
- не поширювати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому
числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця
людина не давала згоди на використання фотографій, відеозаписів з її участю);
- не використовувати під час участі у Проекті, його зйомки, твори, авторські та/або
суміжні права на які не є власністю членів Команд-учасників, Команд-конкурсантів
5.3. У разі порушення Командою-конкурсанта умов, зазначених в п. 5.2. Правил або за наявності
будь-яких претензій до Організатора проекту від третіх осіб у зв’язку з неправомірними
діями Команди-конкурсанта під час її участі у Проекті, Команда-конкурсант зобов’язується
самостійно врегулювати такі претензії без залучення Організатора проекту. У разі завдання
Організатору проекту будь-якої шкоди у зв’язку з неправомірними діями Командиконкурсанта, Команда-конкурсант зобов’язується відшкодувати таку шкоду Організатору
проекту у повному обсязі.
5.4. Команди-конкурсанти не мають право розголошувати будь-яким чином Конфіденційну
інформацію, а також здійснювати самостійно або з залученням третіх осіб відео зйомку
Проекту. У разі порушення цієї умови, Команда-конкурсант сплачує Організатору проекту
штраф у розмірі 100000,00 грн., 00 коп..
5.5. У разі відмови Команди-учасника від укладання договору з Організатором проекту,
передбаченого пунктом 2.8. даних Правил, або відмови від подальшої участі у Проекті,
Команда-учасник зобов’язується компенсувати Організатору проекту завдані збитки та
сплатити штраф у розмірі 100000,00 грн., 00 коп.
5.6. Організатор проекту не несе відповідальності перед Командами-конкурсантами у разі та у
зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повінь, воєнні
дії, введення надзвичайного положення, актів терору, масових заворушень, змін в
законодавстві України, інших непідвладних контролю з боку Організатора проекту
обставини.
5.7. Якщо з будь-якої незалежної від волі Організатора причини Проект не може проводитися
так, як це заплановано, Організатор проекту залишає за собою право припинити Проект як на
певний час, так і на постійній основі.
6. Інші умови
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6.1. Правила є єдиними офіційними правилами участі в Проекті та є чинними з моменту їх
оприлюднення на Офіційному сайті.
6.2. Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором проекту впродовж Періоду
проведення Проекту.
6.3. Зміни до Правил розміщуються Організатором проекту на Офіційному сайті та набувають
чинності з моменту їх оприлюднення.
6.4. Своєю участю в Проекті усі Команди-конкурсанти повністю погоджуються з цими
Правилами і зобов’язуються їх виконувати.
6.5. Умови даних Правил, прийняті Командою-конкурсантом, залишаються чинними та
обов’язковими до виконання всіма членами Команди-конкурсанта у разі набуття Командоюконкурсантом статусу Команди-учасника Проекту.
6.6. Порядок здійснення інших процедур у межах Проекту, що не встановлений цими
Правилами, встановлюється іншими локальними документами Організатора проекту, або
шляхом прийняття оперативних рішень у ході реалізації Проекту.

