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ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

SMALL WORLD. BIG IDEAS 2018  

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ 
1.1. Конкурс — Конкурс з назвою Small World. Big Ideas з пошуку та визначення кращого неігрового 
формату. 
1.2. Організатор Конкурсу — Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЙНЕ 
АГЕНТСТВО «МЕДІА РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі — «МРМ»). 
1.3. Партнер Конкурсу — міжнародна дистриб'юторська компанія Small World IFT (США). 
Партнер 2 Конкурсу — міжнародна компанія Reed Midem (Франція), організатор ринку 
аудіовізуального контенту MIPCOM. 
1.4. Формат — нова оригінальна концепція неігрового розважального проекту, подана для участі в 
Конкурсі. 
1.5. Інтернет-сторінка Конкурсу — веб-сторінка Конкурсу на сайті: www.kyivmediaweek.com. 
1.6. Заявка — заявка на участь у Конкурсі, подана в установленому цими Правилами порядку. 
1.7. Матеріали / Проект — опис формату, а також інші матеріали щодо формату, надані разом із 
Заявкою, подані в установленому цими Правилами порядку. 
1.8. Експертне журі — сформоване Організатором і Партнером журі, яке оцінюватиме формати в 
межах Конкурсу та визначатиме фіналістів Конкурсу. 
 
2. МЕТА КОНКУРСУ 
2.1. Конкурс Small World. Big Ideas — це спеціальний проект, організований компанією «МРМ» 
(Україна) спільно зі Small World IFT (США), націлений на пошук нових оригінальних концепцій 
(форматів) розважальних телепроектів. 
2.2. Метою Конкурсу також є стимулювання розвитку і просування креативності та інноваційних ідей 
в сфері форматів, а також сприяння виходу локальної (Україна і країни СНД) індустрії форматів на 
міжнародний рівень. 
 
3. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
3.1. Учасником Конкурсу може бути будь-яка юридична особа або дієздатна фізична особа віком від 
18 років. Цивільна дієздатність іноземного громадянина визначається за законом країни, 
громадянином якої він є. 
3.2. Особа вважається Учасником Конкурсу після подання нею Заявки на участь у Конкурсі та оплати 
внеску за участь в Конкурсі згідно з цими Правилами. 
3.3. Один Учасник може надати для участі в Конкурсі необмежену кількість форматів. 
3.4. Територія проведення конкурсу — весь світ. 
 
4. ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 
4.1. Після подання Заявки Учасник зобов'язаний сплатити Організатору внесок за участь у Конкурсі. 
4.2. Розмір внеску за участь у Конкурсі становить 800,00 грн (з урахуванням ПДВ) за 1 (один) 
Формат/Проект. 
4.3. Оплату належить здійснити протягом 5 (п'яти) банківських днів після надсилання відповідного 
повідомлення в розмірі, що відповідає кількості поданих на Конкурс разом із Заявкою 
форматів/Проектів. 
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4.4. Організатор Конкурсу на власний розсуд може вимагати у зацікавленої особи підтвердження 
оплати. 
4.5. Внесок за участь в Конкурсі є обов'язковою умовою участі в Конкурсі та не підлягає поверненню 
незалежно від результатів Конкурсу. Умовами Конкурсу не передбачено можливість отримання 
знижки або оплати внеску за участь в Конкурсі на пільгових умовах. 
4.6. Реквізити та порядок оплати, деталі та інша інформація, необхідна для оплати внеску, розміщено 
разом із цими Правилами на інтернет-сторінці Конкурсу. 
 
5. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 
5.1. Щоб стати Учасником Конкурсу Small World. Big Ideas і подати один або кілька Проектів для 
участі в Конкурсі, зацікавленим особам необхідно: 
5.1.1. Ознайомитися з цими Правилами участі в Конкурсі Small World. Big Ideas; 
5.1.2. Подати електронну Заявку на участь у Конкурсі, яка розміщена на офіційній сторінці Конкурсу 
на сайті www.kyivmediaweek.com; 
5.1.3. Оплатити будь-яким зручним способом внесок за участь у Конкурсі (див. п. 4); 
5.1.4. Надіслати Організатору Конкурсу (на адресу swbi@mrm.ua) свій (ої) Проект (и) англійською та 
російською (або українською) мовами, попередньо завантаживши і заповнивши спеціальну Форму 
Подання Проекту для участі в Конкурсі (завантажити Форму Подання Проекту можна на інтернет-
сторінці Конкурсу). Подальші зміни, доповнення або заміна Матеріалів (Проекту) не допускаються. 
5.2. Проекти, подані для участі у Конкурсі Small World. Big Ideas, будуть розглянуті Організатором 
тільки після виконання всіх умов, перелічених у пунктах 5.1.1.-5.1.4. У разі невиконання щонайменше 
однієї із зазначених умов Проект до участі в Конкурсі допущено не буде. 
5.3. Період приймання Заявок і Матеріалів, а також оплати участі в Конкурсі починається 2 липня 2018 
року та закінчується 10 серпня 2018 року о 24 годині 00 хв (за київським часом). 
 
6. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ФОРМАТІВ 
6.1. Формати, подані для участі в Конкурсі, мають відповідати таким критеріям: 
6.1.1. Оригінальність (новизна); 
6.1.2. Креативність (творча складова); 
6.1.3. Потенціал створення циклу програм; 
6.1.4. Потенціал упровадження інтерактивних технологій (трансмедійнойсть, мультиплатформеність); 
6.1.5. Універсальність (можливість адаптації та використання для створення програми в будь-якій 
країні світу або як мінімум у більшості країн світу); 
6.1.6. Бути форматом розважальної неігрової телепрограми. 
6.2. Первинна перевірка форматів у поданих заявках на відповідність критеріям, зазначеним у пункті 
6.1 цих Правил, здійснюється Організатором Конкурсу. 
6.3. Організатор Конкурсу на власний розсуд має право дискваліфікувати формат в разі його 
невідповідності критеріям, зазначених у пункті 6.1 цих Правил. Також Організатор Конкурсу 
дискваліфікує формати, які суперечать загально визнаним моральним і культурним цінностям, 
включають в себе або припускають зміст сексуального, порнографічного характеру, розпалювання 
релігійної, расової або національної ворожнечі, суперечать законодавству України. 
6.4. Визначення критеріїв відбору та оцінка форматів на відповідність зазначеним критеріям, а також 
дискваліфікація в разі невідповідності, здійснюється Організатором Конкурсу самостійно і на власний 
розсуд Організатора Конкурсу; Учасник не може впливати на рішення Організатора будь-яким іншим 
чином, окрім як шляхом подання Заявки та Матеріалів, що відповідають умовам цих Правил; рішення 
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Організатора Конкурсу про відповідність та/або про невідповідність та/або про дискваліфікацію 
формату умовам Конкурсу є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 

7. ВІДБІР ФІНАЛІСТІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

7.1. Експертне журі розглядає подані для участі в Конкурсі формати і відбирає, на свій розсуд, з 
урахуванням встановлених пунктом 6.1 цих Правил критеріїв, 5 (п'ять) фіналістів Конкурсу. 

7.1.1. Організатор і Партнер Конкурсу забезпечують залучення до складу Експертного журі 
професіоналів в сфері виробництва і дистрибуції контенту з України та інших країн з метою 
забезпечення різнобічних поглядів і оцінок під час розгляду поданих Заявок на участь у Конкурсі 
та запропонованих Учасниками форматів. 

7.1.2. Організатор Конкурсу має право розмістити інформацію про кількісний і персональний склад 
Експертного журі на інтернет-сайті Конкурсу. 

7.2. Учасники Конкурсу, які відібрані як фіналісти, будуть повідомлені про це 27 серпня 2018 року 
шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену в заявці відповідного 
Учасника. Таке повідомлення також міститиме інформацію про точний час і місце проведення 
фіналу Конкурсу, а також проведення репетиції фіналу Конкурсу, якщо це передбачено 
Організатором Конкурсу. Також перелік фіналістів і назви їх Проектів буде опубліковано на 
інтернет-сторінці Конкурсу. 

7.3. Учасники, відібрані для участі у фіналі, зобов'язуються підготувати міні-сценарій формату та 
візуальну презентацію свого формату. Формат такої презентації визначається Учасником 
самостійно (презентація в Power Point, відеоролик або інше). 

7.4. Фінал Конкурсу Small World. Big Ideas відбудеться 17 вересня 2018 року в межах міжнародного 
медіафоруму KYIV MEDIA WEEK, який організовується та проводиться Організатором 
Конкурсу. Під час проведення фіналу Конкурсу фіналісти презентуватимуть аудиторії та 
Експертному журі власні Проекти, відібрані Експертним журі до фіналу Конкурсу. 

7.5. Переможця Конкурсу Small World. Big Ideas буде визначено з-поміж фіналістів Конкурсу, які 
представили свої формати в межах фіналу Конкурсу. Переможцем Конкурсу вважається 
Учасник, який представив у фіналі Конкурсу формат, визначений Експертним журі як кращий 
формат з представлених. Визначення та оголошення переможця буде здійснюватися під час 
проведення фіналу Конкурсу представниками Організатора та Партнера Конкурсу. Ім'я 
переможця та назва його Проекту також буде опубліковано на інтернет-сторінці Конкурсу. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТ КОНКУРСУ 

8.1. Переможцю Конкурсу буде надана можливість взяти активну участь в найбільшому 
міжнародному ринку аудіовізуального контенту MIPTV, який відбудеться з 8 по 11 квітня 2019 
року в місті Канни (Франція). 

8.1.1. Переможець Конкурсу отримає від Партнера 2 Конкурсу бейдж (посвідчення) учасника MIPTV. 
8.1.2. Переможець Конкурсу зобов'язаний самостійно проконтролювати та забезпечити наявність і 

дійсність всіх необхідних документів та візи для в'їзду на територію Франції. У разі відсутності 
шенгенської візи у переможця Конкурсу Організатор гарантує сприяння тільки в отриманні 
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офіційного запрошення від організаторів MIPTV. Організатор не несе відповідальності за 
подальші дії переможця Конкурсу, що стосуються оформлення та подання документів для 
отримання відповідної візи для в'їзду на територію Франції, а також за кінцевий результат 
(отримання або неотримання візи переможцем Конкурсу). Організатор не несе відповідальності 
за неможливість переможцям взяти участь у заході MIPTV через відмову посольства у видачі 
переможцю відповідної візи, а також внаслідок запізнення переможця до відправлення літака або 
інших дії переможця, які спричинили неможливість скористатися наданим правом на участь в 
MIPTV. За жодних умов переможець Конкурсу не має права вимагати від Організатора та/або від 
Партнера Конкурсу будь-яких винагород, виплат або компенсацій внаслідок неможливості для 
переможця скористатися наданим правом на участь в MIPTV з будь-якої причини або відмови 
переможця від такого права з будь-якої причини. У разі виникнення необхідності оплати 
податків, пов'язаних з отриманням від Партнера 2 Конкурсу бейджа (посвідчення) учасника 
MIPTV, Переможець оплачує такі податки самостійно. 

8.2. Визначення формату як кращого формату з представлених на Конкурсі здійснюється Експертним 
журі самостійно і на власний розсуд. Учасники Конкурсу усвідомлюють і погоджуються з тим, 
що члени Експертного журі, відібрані Організатором, є належного рівня фахівцями в сфері 
виробництва та дистрибуції контенту, шоу-бізнесу, телебачення, форматів, що дозволяє оцінкам 
таких фахівців, зокрема в складі Експертного журі, бути об'єктивними, неупередженими та 
справедливими. За жодних умов оцінка та/або рішення Експертного журі щодо форматів, 
поданих у заявках на участь в Конкурсі, не буде ставитися Учасниками під сумнів. Рішення 
Експертного журі, підтверджене Організатором Конкурсу, є остаточним і оскарженню не 
підлягає. 

8.3. Майнові права інтелектуальної власності на формат-переможець належатимуть переможцю 
конкурсу та Партнеру Конкурсу (Small World IFT) спільно в співвідношенні: 50% майнових прав 
на формат належатимуть переможцю конкурсу, 50% майнових прав на формат належатимуть 
Партнеру Конкурсу (Small World IFT). Беручи участь в Конкурсі та подаючи Заявку Учасник 
Конкурсу усвідомлює всі юридичні наслідки такої передачі прав, погоджується та приймає 
умови цього пункту Правил. 

8.4. Матеріали за форматом, який переміг у Конкурсі Small World. Big Ideas, будуть передані 
представникам Партнера Конкурсу, з метою розгляду можливості їх подальшої адаптації, 
розвитку та можливого створення на основі Проекту переможця Конкурсу програми. Водночас 
переможець Конкурсу надає Партнеру Конкурсу такі права і повноваження та погоджується з 
тим, що Партнер Конкурсу: 

8.4.1. стає ексклюзивним дистриб'ютором формату переможця Конкурсу на міжнародному ринку, 
включає формат до свого каталогу і представляє його на всіх основних міжнародних ринках 
контенту, для чого переможець Конкурсу укладає з Партнером Конкурсу договір або угоду за 
формою і на умовах, наданих Партнером Конкурсу; 

8.4.2. надає переможцю Конкурсу необхідні для реалізації умов п. 8.4.1. цих Правил консалтингові 
послуги з доопрацювання формату переможця Конкурсу для цілей відповідності зазначеного 
формату світовим стандартам і легкості його адаптації на різних територіях світу; 

8.4.3. за участі переможця Конкурсу здійснює і самостійно фінансує виробництво проморолика 
формату переможця Конкурсу та офіційно представляє формат переможця Конкурсу ринку на 
MIPTV 2019, що відбудеться в квітні 2019 року в місті Канни, Франція. 
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8.5. Матеріали формату, визначеного Експертним журі як кращий формат з представлених на Конкурсі 
Small World. Big Ideas, будуть передані представникам Партнера Конкурсу, з метою розгляду 
можливості їх подальшої адаптації, розвитку та можливого створення на базі Проекту переможця 
Конкурсу програми на умовах, передбачених п. 8.4 цих Правил. Рішення про співпрацю в межах 
розвитку ідеї формату переможця Конкурсу визначається винятково Партнером Конкурсу, 
самостійно і одноосібно; ні за яких умов Організатор Конкурсу не гарантує будь-яких 
результатів співпраці між Учасником і Партнером Конкурсу. Водночас Учасник погоджується з 
тим, що співпраця з Партнером може вимагати доопрацювання та/або переробки формату, і 
зобов'язується виконувати всі умови і вимоги, пред'явлені Партнером Конкурсу. 

8.6. За жодних умов Учасник не має права вимагати від Організатора та/або від Партнера Конкурсу 
створення програми, «пілотного» випуску програми та/або циклу програм на основі формату, 
представленого таким Учасником та визначеного як кращий формат відповідно до цих Правил. 

8.7. За жодних умов Учасник не має права вимагати від Організатора та/або від Партнера Конкурсу 
будь-яких винагород, виплат або компенсацій внаслідок участі в Конкурсі, визначення Учасника 
переможцем Конкурсу та/або використання Партнером Конкурсу формату, представленого 
Учасником, для подальшого створення програми, «пілотного» випуску програми та/або циклу 
програм на основі формату. Організатор Конкурсу несе перед Учасниками тільки ті зобов'язання, 
що передбачені цими Правилами, і обмежений ними. 

 

9. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

9.1. Кожен Учасник Конкурсу гарантує, що йому належать усі права майнові інтелектуальної 
власності та/або отримані ним всі необхідні дозволи щодо наданих ним Матеріалів, необхідних 
для участі в Конкурсі. Учасник також гарантує, що надані ним Матеріали не є предметом будь-
яких претензій або позовів, зокрема щодо прав інтелектуальної власності. У разі пред'явлення до 
Організатора Конкурсу будь-яких претензій або позовів у зв'язку з порушенням прав на 
Матеріали, Учасник врегулює такі претензії та позови самостійно і за свій рахунок і відшкодує 
Організатору Конкурсу всі пов'язані з такими претензіями і позовами збитки. 

9.2. З метою забезпечення належного проведення Конкурсу, а також інформування Учасників, 
Партнера Конкурсу та зацікавлених третіх осіб про Конкурс, Учасник Конкурсу, беручи участь в 
Конкурсі і подаючи на Конкурс Заявку та Матеріали з описом Проекту (ів), надає Організатору 
Конкурсу право на використання наданих Учасником Матеріалів, необхідне для проведення 
Конкурсу, зокрема удосконалення, доопрацювання, зміну, адаптацію опису формату для цілей 
уніфікації його викладу. 

9.3. Учасник усвідомлює і визнає, що Заявка і Матеріали Проекту (формату) подаються ним на 
Конкурс добровільно, за власним бажанням і відповідно до справжнього волевиявлення 
Учасника. Учасник розуміє і визнає можливість того, що деякі елементи Проекту можуть бути 
ідентичними або схожими з Матеріалами інших Учасників, що розвивали аналогічну ідею 
незалежно від Учасника, а також з матеріалами та інформацією, отриманою Організатором або 
Партнером Конкурсу з інших законних джерел, включаючи відкриті джерела, особисті джерела 
або інші джерела, зокрема джерела з обмеженим доступом, до яких Організатор або Партнер 
Конкурсу мають законний доступ. Учасник усвідомлює і погоджується з тим, що Організатор 
або Партнер Конкурсу має право використовувати будь-які матеріали, отримані на законних 
підставах і законними способами, і Учасник не може вимагати будь-яких винагород, виплат або 
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компенсацій внаслідок використання Організатором або Партнером Конкурсу матеріалів, які є 
ідентичними або схожими з Матеріалами Учасника або елементами його Проекту і які стали 
відомі Організатору або Партнеру Конкурсу не з Матеріалів Учасника, а з інших законних і 
правомірних джерел, або створені чи розроблені Організатором або Партнером Конкурсу 
самостійно і незалежно від Учасника, або є відкритою інформацією, відомою на момент 
проведення Конкурсу та подання Учасником Заявки, або є суспільним надбанням і не підлягає 
охороні авторським правом. 

9.4. Організатор Конкурсу гарантує, а Учасник Конкурсу усвідомлює і погоджується з тим, що 
Матеріали, передані Учасником Конкурсу разом із Заявкою для участі в Конкурсі, будуть 
використані Організатором Конкурсу тільки з метою забезпечення належного проведення 
Конкурсу та не будуть використовуватися Організатором Конкурсу з будь-якою іншою метою. 
Організатор Конкурсу гарантує також, а Учасник Конкурсу розуміє і погоджується з тим, що 
Організатор не надаватиме ніяким третім особам прав на використання Матеріалів, переданих 
Учасником Конкурсу разом з Заявкою для участі в Конкурсі, а також не передаватиме ніяким 
третім особам Матеріали, передані Учасником конкурсу разом з Заявкою для участі в Конкурсі, в 
будь-якій формі та будь-яким способом (за винятком передачі зазначених Матеріалів 
представникам Експертної журі для проведення оцінки та визначення переможця Конкурсу так, 
як це передбачено цими Правилами, і передачі Матеріалів, наданих переможцем Конкурсу, 
Партнеру Конкурсу для виконання останнім умов і зобов'язань, передбачених цими Правилами). 
Учасник Конкурсу заявляє і гарантує, що не матиме в подальшому будь-яких претензій, зокрема 
фінансового чи іншого характеру, до Організатора та/або Партнеру Конкурсу щодо зазначених в 
п. 9.3 і 9.4 положень цих Правил. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

10.1. Учасник надає Організатору Конкурсу свою згоду, а в разі, якщо Учасником надаються 
персональні дані інших осіб, — гарантує згоду таких осіб, на опрацювання наданих при поданні 
Заявки та/або згодом при проведенні Конкурсу персональних даних, включаючи прізвище, ім'я, 
по батькові, місце роботи, посаду, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, для цілей 
організації і проведення Конкурсу, включаючи передачу персональних даних Партнеру Конкурсу 
та його афілійованим особам, а також, в разі обрання Учасника — фізичної особи переможцем 
та/або фіналістом Конкурсу, — публікацію його прізвища, імені та по батькові на інтернет-
сторінці Конкурсу. 

10.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України 
«Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року. 

10.3. Фактом подання Заявки на участь у Конкурсі та/або оплати внеску за участь в Конкурсі Учасник 
надає Організатору безумовну згоду на обробку його персональних даних, що містяться в Заявці, 
Матеріалах або будь-яких документах Учасника або копіях таких документів, з метою 
забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових та 
інших податкових відносин, що виникають завдяки участі Учасника у Конкурсі або в зв'язку з 
цим. Учасник надає Організатору свою безумовну згоду також на включення персональних 
даних Учасника у відповідну базу персональних даних, власником якої є та/або може бути 
Організатор. Ця згода надається безстроково і без застережень. Учасник ознайомлений 
представником Організатора з правами, визначеними законодавством у сфері захисту 
персональних даних, і метою обробки персональних даних. 
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11. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
11.1. Усі відносини, що виникають у зв'язку з Конкурсом, регулюються законодавством України. Усі 

Учасники погоджуються на виняткову юрисдикцію України. 
 
 
12. ІНШІ УМОВИ 
12.1. Подаючи Заявку на участь в Конкурсі та/або сплачуючи внесок за участь в Конкурсі, Учасник 
усвідомлює, підтверджує та погоджується з цими Правилами беззастережно і в повному обсязі, 
приймає всі і будь-які умови цих Правил та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх в точній 
відповідності з положеннями цих Правил. Невиконання будь-якого з положень або умов цих Правил є 
підставою для дискваліфікації Учасника та зняття його Заявки з розгляду в межах Конкурсу. 
Дискваліфікація Учасника та зняття його Заявки з розгляду в межах Конкурсу, незалежно від причин 
таких дій і часу прийняття рішення про дискваліфікацію, передбачає і не тягне за собою повернення 
сплаченого Учасником внеску за участь в Конкурсі. 
12.2. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за несвоєчасне отримання, втрату або 
пошкодження Заявки будь-яких повідомлень, що направляються в зв'язку з Конкурсом. Обов'язок 
забезпечити функціонування засобів зв'язку для своєчасного отримання повідомлень, які 
направляються в зв'язку з Конкурсом, покладається на особу, яка подає Заявку (Учасника Конкурсу). 
12.3. Учасник Конкурсу, відібраний як фіналіст, зобов'язаний забезпечити свою присутність при 
проведенні фіналу Конкурсу. Фіналіст, який не з'явився на проведення фіналу Конкурсу і не 
представив свій формат при проведенні фіналу, не може бути обраний переможцем Конкурсу. 
12.4. Учасник самостійно оплачує всі витрати в зв'язку з участю в Конкурсі, включаючи витрати на 
проїзд та проживання, презентацію (демонстрацію) свого формату в фіналі Конкурсу, а також будь-які 
інші витрати. 
12.5. Беручи участь в Конкурсі, Учасник погоджується з тим, що його ім'я, фото- і відеозображення 
можуть бути використані Організатором для будь-яких законних цілей, зокрема в друкованих та інших 
ЗМІ, у відеоматеріалах, на сайті Організатора або на інтернет-сторінці Конкурсу, в будь-яких інших 
джерелах на розсуд Організатора, зокрема з рекламною метою. Зазначене використання є частиною 
конкурсних умов і не підлягає оплаті, компенсації або відшкодуванню. 
12.6. Доведення цих Правил до відома публіки, зокрема Учасників та зацікавлених третіх осіб, 
здійснюється шляхом розміщення тексту цих Правил на інтернет-сторінці Конкурсу. Організатор має 
право в будь-який час внести до чинних Правил зміни на свій розсуд. Зміни до чинних Правил 
набирають чинності з моменту прийняття Організатором відповідного рішення та доводяться до 
відома Учасників і третіх осіб у той самий спосіб і в такому самому порядку, як і ці Правила. 
12.7. Усі спірні питання, пов’язані з Конкурсом та/або цими Правилами, вирішуються виключно 
Організатором. Будь-яке рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. Незгода 
Учасника з будь-яким рішенням Організатора вважається відповідно до цих Правил відмовою 
Учасника від участі в Конкурсі. Відмова Учасника від участі в Конкурсі спричиняє дискваліфікацію 
Учасника та неможливість стати переможцем Конкурсу. Відмова Учасника від участі в Конкурсі не 
передбачає повернення внеску за участь в Конкурсі. 
12.8. У разі визнання будь-якого положення цих Правил недійсним всі інші положення залишаються 
чинними. 
 
 
Організатор Конкурсу SMALL WORLD. BIG IDE: 
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