ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
благодійного проекту - Всеукраїнський фестиваль інженерних талантів
«Future of Ukraine» ‘2018
1. Загальні положення
1.1. Правила проведення Благодійного проекту - Всеукраїнський фестиваль інженерних
талантів «Future of Ukraine» 2018 розроблено з метою визначення умов, порядку, термінів і
місць проведення Благодійного проекту.
1.2. Благодійна Організація «Благодійний Фонд імені Святого Володимира» (надалі Фонд) та
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» надалі (КПІ), на базі Центру тестування та моніторингу знань ІМЯО КПІ ім.
Ігоря Сікорського, реалізує Благодійний проект – Всеукраїнський фестиваль інженерних
талантів «Future of Ukraine» 2018 (надалі – Фестиваль), з метою сприяння розвитку інженерної
освіти, популяризації інженерної професії, пошуку, заохочення та підтримки творчої,
талановитої молоді, яка планує пов’язати своє майбутнє з інженерною діяльністю.
1.3. В рамках Благодійного проекту – Всеукраїнський фестиваль інженерних талантів «Future
of Ukraine» 2018 учасникам надається можливість започаткувати тісну співпрацю з
провідними науковими та інженерними школами країни.
1.4. У Фестивалі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України,
повнолітні громадяни України, що здобувають вищу освіту за ступенями бакалавра або
магістра за інженерними напрямами підготовки, незалежно від форми власності і
підпорядкування (надалі – Учасники).
Від Учасників будуть очікуватися: високий рівень знань з фізики, математики, ІТ та
англійської мови, здібності до винахідництва (створення нового), до оригінального мислення
та до вирішення комплексних, нестандартних задач.
1.5. Для організації та проведення Фестивалю створюється Організаційний комітет, який
відповідає за організаційне та методичне забезпечення Фестивалю.
1.6. Організаційний комітет Фестивалю формується з числа представників Фонду,
представників КПІ, представників високотехнологічних компаній та інших Вищих навчальних
закладів України (за згодою - партнерів Фестивалю (надалі – Партнери).
1.7. Журі Фестивалю формується Фондом з числа представників Партнерів, а також
незалежних експертів.
1.8. Журі Фестивалю очолює його голова, який затверджується Фондом. Голова Журі
організовує роботу членів Журі, проводить засідання Журі.
1.9. Журі Фестивалю визначає переможців та призерів 3-ох турів Фестивалю.
1.10. До складу Журі та Організаційного комітету Фестивалю, не можуть входити особи, що є
близькими родичами та членами сімей Учасників Фестивалю.
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2. Порядок організації та проведення Фестивалю
2.1. Фестиваль складається з трьох турів.
Строк проведення Фестивалю: з 01.03.2018р. – 31.09.2018р.
Фонд залишає за собою право вносити будь-які зміни в порядок організації та проведення
Фестивалю, а також переносити, змінювати строки проведення Фестивалю (як загального так
і відповідних строків проведення трьох турів Фестивалю), скорочуючи або подовжуючи їх,
про що додатково повідомляється на будь-якому з Web-ресурсів Фонду та/або КПИ.
2.2. Перший тур Фестивалю відбувається дистанційно протягом квітня - травня 2018 року,
полягає в попередньому відборі учасників в онлайн режимі.
Перший тур передбачає онлайн тестування з фундаментальних дисциплін та написання
мотиваційного есе на тему «Моє інженерне майбутнє» (мова написання українська або
англійська за бажанням учасника.)
2.3. Другий тур Фестивалю відбувається протягом квітня - травня 2018 року. Проводиться
Центром тестування та моніторингу знань ІМЯО КПІ ім. Ігоря Сікорського та полягає у
вирішенні комплексного нестандартного інженерного завдання.
Інформація, щодо часу та місця проведення Другого туру оголошується не пізніше ніж за один
тиждень до його проведення.
2.4. Третій тур Фестивалю проводиться протягом декількох днів у травні – червні 2018 року
на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» за особистої участі Учасника.
Третій тур передбачає індивідуальний захист мотиваційної презентації англійською мовою за
темою “My Engineering Future” та роботу над комплексним інженерним проектом, що потребує
знання фундаментальних природничих та базових інженерних дисциплін, творчого підходу і
нестандартного мислення. Комплексний інженерний проект готується безпосередньо протягом
Третього туру.
2.5. Час і місце проведення Другого туру публікується Організаторами на Web-ресурсах
Фонду та/або КПИ не пізніше ніж за 5 днів до проведення даного туру. Учаснику необхідно
прибути в зазначений час у вказане місце, де він виконає завдання Другого туру Фестивалю.
2.6. Час і точна кількість днів проведення Третього туру публікується Організаторами на Webресурсах Фонду та/або КПИ не пізніше ніж за 5 днів до проведення даного туру. Третій тур
Фестивалю проводиться на базі Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та може тривати протягом двох-трьох днів.
Учаснику необхідно прибути в зазначений час у вказане місце, де він виконає завдання
Третього туру Фестивалю.
2.7. В перший день проведення Третього туру Фестивалю учаснику необхідно надати
документи які є обов’язковими:
- підписану згоду на обробку персональних даних;
- копії всіх сторінок паспорта громадянина України, де є відмітки та ІПН, завірені особистим
підписом;
- копії всіх сторінок закордонного паспорта, де є відмітки.
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3. Порядок участі у Фестивалі.
3.1. Для участі у Фестивалі необхідно заповнити Реєстраційну форму учасника, котра буде
доступна за посиланням на Web-ресурсах Фонду та/або КПИ з 12 березня до 10 квітня 2018
року.
3.2. До участі Фестивалі допускаються Учасники, які надали повну інформацію в
реєстраційній формі учасника відповідно до вимог такої форми.
3.3. На підставі даних реєстраційної форми Учасника, Організаційний комітет Фестивалю,
направляє Учаснику лист запрошення для участі в Першому турі Фестивалю. Лист
направляється на електронну адресу (e-mail) Учасника, який вказаний в реєстраційній формі
Учасника.
3.4. Учасники, які подали недостовірну чи неповну (неточну) інформацію в реєстраційній
формі Учасника до участі у Фестивалі не допускаються.
3.5. Учасник, погоджується з тим, що результати кожного з турів Фестивалю є об’єктивними
і не підлягають оскарженню.
3.6. Підтвердження особи Учасника є обов’язково умовою для участі у Другому та Третьому
турах Фестивалю. Документи, які підтверджують особу: паспорт громадянина України,
студентський квиток.
3.7. У разі, якщо з яких-небудь причин, Учасник не з’явився на будь-який з турів, він
автоматично дискваліфікується і немає права брати участь у наступних турах Фестивалю.
3.8. Відбір переможців Першого туру здійснюється за результатами онлайн тестування з
фізики та математики, яке підсилене тестовими завданнями професійного спрямування (мова
тестування: українська та англійська), а також розгляду мотиваційного есе на тему “Моє
інженерне майбутнє”(мова написання - українська або англійська, за бажанням учасника),
поданого Учасниками в онлайн режимі. Вимоги до мотиваційного есе викладені у п. 3.16.
даних правил.
В разі необхідності Журі може надіслати запит на додаткові дані деяким Учасникам або
провести з ними Skype конференцію.
3.9. До участі у Другому турі допускаються Учасники, які набрали не менше ніж 75 % балів за
результатами Першого туру.
3.10. Запрошення до участі в Другому турі Фестивалю надсилаються Організаційним
комітетом Фестивалю на електронну адресу (e-mail) Учасника, яка була вказана в
реєстраційній формі Учасника.
3.11. До участі у Третьому турі допускаються 30 (тридцять) Учасників з найбільшим
рейтинговим показником за результатами Другого туру і які, не пізніше ніж за 5 робочих днів
до проведення Третього Туру, надіслали на електронну адресу info@stvladimirfund.org
матеріали для презентації англійською мовою (презентація Power Point). Вимоги до
мотиваційної презентації викладені в п.3.17. даних Правил.
3.12. Запрошення до участі в Третьому турі Фестивалю надсилаються Організаційним
комітетом Фестивалю на електронну адресу (e-mail) Учасника, яка була вказана в
реєстраційній формі Учасника.
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3.13. Переможці Третього туру Фестивалю (Переможці Фестивалю) визначаються Журі за
зваженою сумою балів, згідно 3-ох складових:
- рейтинговий показник у Другому турі Фестивалю
- рейтинговий показник за індивідуальний захист презентації англійською мовою;
- рейтинговий показник за роботу над комплексним інженерним проектом.
Кількість Переможців Фестивалю складає 10 Учасників, котрі набрали найвищу кількість
балів у Третьому турі Фестивалю, згідно з Рейтинговою таблицею.
3.14. Учасники Фестивалю надають право Фонду на публікації їх мотиваційних есе на тему
«Моє інженерне майбутнє» та презентацій за темою “My Engineering Future” на Web-сайті
Фестивалю та в інших виданнях (за рішенням Організатора) із урахуванням авторських прав
Учасника. При цьому авторське право на мотиваційне есе та презентацію залишається за
Учасником (автором роботи).
3.15. Учасники гарантують, що презентації, які є об'єктом авторського права, створені ними
особисто, не порушують прав третіх осіб, а у разі отримання Організатором Фестивалю
претензій від третіх осіб щодо порушення їх авторських прав, Учасники особисто несуть
відповідальність перед такими третіми особами.
3.16. Вимоги до мотиваційного есе:
- Об’єм – до 2 сторінок, українською або англійською мовою, 12 шрифт Times New Roman
- Файл у форматі PDF
На початку есе треба обов’язково зазначити:
- Тема есе – «Моє інженерне майбутнє»
- ПІБ автора
- Назва навчального закладу
- Факультет
- Спеціальність
- Курс
- Електронна адреса
- Контактний телефон.
3.17. Вимоги до мотиваційної презентації:
- Об’єм 7 – 10 слайдів Power Point, презентація може містити текст і графічні зображення.
- Тема презентації – “My Engineering Future”
- Мова презентації та доповіді – англійська.
- Презентація не повинна вимагати підключення до інтернету і виконувати сторонні додатки
(наприклад анімаційні ролики, які вимагають установки кодеків і ін.).
- Всі слайди за винятком титульного мають бути пронумеровані.
- Назва файлу презентації має співпадати з П.І.Б. автора.
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4. Нагородження Переможців Фестивалю «Future of Ukraine» ‘2018
4.1. Кількість Переможців Фестивалю складає 10 Учасників, котрі набрали найвищу
кількість балів у Третьому турі Фестивалю, згідно з Рейтинговою таблицею.
4.2. Оголошення Переможців відбувається в останній день проведення Третього туру
благодійного проекту - Всеукраїнський фестиваль інженерних талантів «Future of Ukraine»
2018.
4.3. Переможці Фестивалю, нагороджуються дипломами Фестивалю та отримують від Фонду
благодійну допомогу у вигляді поїздки на виробничі бази компанії Boeing (м. Сієтл, штат
Вашингтон, США), які є одним з небагатьох технічних «див» світу.
4.4. Результати визначення Переможців Фестивалю, які отримують Благодійну допомогу,
вважаються остаточними та не підлягають оскарженню.
4.5. Видача грошового еквіваленту Благодійної допомоги неможлива. Благодійна допомога у
вигляді поїздки на виробничі бази компанії Boeing (м. Сієтл, штат Вашингтон, США) не може
бути передана іншим особам або замінена на матеріальну винагороду.
4.6. Благодійна допомога у вигляді поїздки на виробничі бази компанії Boeing (м. Сієтл, штат
Вашингтон, США) від Фонду включає в себе:
- Оплата консульського збору при подачі документів на отримання візи США;
- Оплата полісу медичного страхування;
- Переліт за маршрутом Київ – Сієтл – Київ;
-Трансфери аеропорт – готель – авіабудівні заводи;
- Проживання в готелі;
- Харчування.
4.7. При визначенні Переможців Фестивалю формується Резервний список з 5 (п’яти)
Учасників Фестивалю, котрі згідно з рейтинговою таблицею Третього Туру посіли місця від
11 до 15 включно, та мають право отримати благодійну допомогу в разі неможливості
вручення і/або відмови від неї Учасника Третього туру Фестивалю, який був визначений
Переможцем.
4.8. Призери Фестивалю за рішенням Журі можуть бути відзначені у номінаціях,
започаткованих Організаційним комітетом Фестивалю «Future of Ukraine» ‘2018.
4.9. Результати участі переможців та призерів Фестивалю висвітлюються в інформаційних
ресурсах та можуть бути надіслані до департаментів по роботі з персоналом крупних
вітчизняних та зарубіжних високотехнологічних компаній.
4.10. Після оголошення Переможців Фестивалю, кожен Переможець отримає електронний
лист, котрий буде надіслано на електронну адресу (e-mail) Учасника, яка була вказана в
реєстраційній формі Учасника, зі списком документів необхідних для подання на візу до США
та строками, щодо їх оформлення.
4.11. У випадку не надання Переможцем Фестивалю в обумовлені терміни пакету документів
Благодійна допомога може бути надана Резервному переможцю згідно Резервного списку.
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5. Інше
5.1. Організатор залишає за собою право публікувати Додаткову інформацію про Фестиваль,
збільшувати або зменшувати терміни проведення, збільшувати або зменшувати кількість
Благодійної допомоги.
5.2. Організатор залишає за собою право в будь-який час усунути від участі у Фестивалі
Учасника, який надає неправдиву інформацію, грубо порушує дисципліну, зриває організацію
Фестивалю.
5.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких
спірних питань та / або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення приймає
Організатор Фестивалю.
5.4. Організатор не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів,
поданих до участі у Фестивалі.
5.5.Беручи участь у Фестивалі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з
Правилами проведення Фестивалю та згоден з їх умовами, а також дає свою згоду на
обробку/використання своїх персональних даних. Кожен Учасник, який подає заявку,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №
2297-VI) дає свою згоду благодійній організації «Благодійному Фонду імені Святого
Володимира» на обробку своїх особистих персональних даних у картотеках, автоматизована
або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних системи в базі персональних даних
контрагентів підприємства з метою реалізації його прав і обов'язків в договірних відносинах з
БО «БФ імені Святого Володимира», з метою ведення кадрового діловодства, про готування
відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з
питань персоналу, а також внутрішніх документів Фонду з питань реалізації визначених
законодавством прав та обов'язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту,
ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та подання до контролюючих
органів звітності і забезпечення реалізації відносин, що вимагає обробки персональних даних
відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового
кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших нормативно-правових
актів України, а саме:
Прізвище, ім’я, по - батькові.
Адреса фактичного місця проживання та адреса, за якою зареєстрований.
Дані паспорта громадянина України, закордонного паспорта.
Ідентифікаційний номер.
Інші дані, які Учасник надає добровільно для реалізації мети обробки.
Одночасно кожен Учасник Фестивалю дає згоду БО «БФ імені Святого Володимира» на збір,
накопичення, зберігання і обробку його персональних даних, в т.ч. на передачу для виконання
зазначеної мети їх третім особам без подальшого повідомлення його про передачу.
5.6. Розмір Благодійної допомоги у вигляді поїздки на виробничі бази компанії Boeing (м.
Сієтл, штат Вашингтон, США) - є оподатковуваним доходом для одержувача такої допомоги.
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Податок з доходів фізичних осіб і військовий збір сплачує Фонд, будучи податковим агентом
при наданні благодійної допомоги.
5.7. Участь у Фестивалі означає, що Учасник ознайомився з цими Правилами проведення і
згоден з їх умовами.
5.8. Беручи участь у Фестивалі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та / або будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинного законодавства України (в т. ч. шляхом передачі
третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії,
інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т. ч. право
публікації (в т. ч. його імені і зображення, поміщене в фотографії) в ЗМІ, будь-яких
друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації,
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 або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у
розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
5.9. Під час проведення Фестивалю або після його закінчення, Організатори не зобов’язані
вести переписку, що стосується умов проведення, визначення Переможців Фестивалю або
будь-яких інших подібних питань по даному Фестивалю.
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