Конкурс «MOVABOX. Чытаем па-беларуску»
Агульныя палажэнні:
1.1. Конкурс пад назвай «MOVABOX. Чытаем па-беларуску» (далей па тэксце – Конкурс)
праводзіцца ТАА «Гетбоб» (далей па тэксце – Арганізатар).
1.2. Арганізатар уручае ўзнагароду, вызначаную ў раздзеле 6 Правілаў (далей па тэксце –
Узнагарода), Удзельнікам, прызнаным пераможцамі (далей па тэксце – Пераможца), за выкананне
задання, вызначанага ў раздзеле 5 Правілаў.
1.3. Арганізатар пры правядзенні Конкурсу ставіць перад сабой наступную грамадска-карысную
мэту: абудзіць цікавасць да сучаснай беларускай літаратуры і беларускай мовы.
1.4. Арганізатар мае права адмяніць правядзенне Конкурсу або змяніць Правілы, папярэдзіўшы пра
гэта Ўдзельнікаў, шляхам публікацыі адпаведнага паведамлення на Сайце Конкурсу на працягу
першай паловы тэрміну, вызначанага для правядзення адпаведнага этапа Конкурсу.
2. Звесткі пра Арганізатара:
2.1. Конкурс праводзіцца ТАА «Гетбоб».
2.2. Месца знаходжання Арганізатара: Рэспубліка Беларусь, 220030, г. Мінск, вул. Кастрычніцкая,
23а, 2-гі паверх, кабінет 1.
2.3. Электронны адрас Арганізатара: velcom@movabox.by
2.4. Сайт Конкурсу – www.movabox.by (далей па тэксце – Сайт Конкурсу).
3. Тэрміны правядзення Конкурсу:
3.1. Конкурс праводзіцца ў перыяд з 27 кастрычніка 2016 па 30 красавіка 2017 года.
3.2. Конкурс праводзіцца ў чатыры этапы: з 27 кастрычніка 2016 года па 14 снежня 2016 года, з 20
снежня 2016 года па 1 лютага 2017 года, з 9 лютага 2017 года па 9 сакавіка 2017 года, з 16 сакавіка
2017 года па 24 красавіка 2017 года.
3.2. На кожным этапе Конкурсу выбіраюцца новыя Пераможцы.
3.3. Тэрмін вызначэння Пераможцы – па сканчэнні 10 каляндарных дзён пасля заканчэння этапа:
першы этап – 23 снежня, другі этап – 10 лютага, трэці этап – 20 сакавіка, чацвёрты этап – 3 мая.
3.4. Тэрмін аб’яўлення Пераможцаў і размяшчэння інфармацыі пра Пераможцу на Сайце Конкурсу
– на працягу 3 (трох) дзён з моманту вызначэння Пераможцаў.
3.5. Тэрмін уручэння Ўзнагароды – на працягу 20 (дваццаці) каляндарных дзён з моманту
вызначэння Пераможцаў.
3.6. З моманту ўручэння Ўзнагароды Пераможцам лічыцца, што Арганізатар выканаў свой абавязак
па перадачы Ўзнагароды.
4. Удзельнікі Конкурсу, іх правы і абавязкі:
4.1. Асобы, якія адпавядаюць Правілам і патрабаванням, вызначаным у п. 4.2. Правілаў,
называюцца Ўдзельнікамі (далей і раней па тэксце – Удзельнікі).
4.2. Удзельнікамі могуць з’яўляцца дзеяздольныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія
пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
4.3. Для таго каб стаць Удзельнікам, асобе, якая адпавядае патрабаванням раздзела 4 Правілаў,
неабходна ў перыяд аднаго з этапаў Конкурсу прыняць удзел у Конкурсе і выканаць умовы
Конкурсу.
4.4. Удзельнікі маюць правы і нясуць адказнасць, усталяваныя дзеючым заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь, а таксама Правіламі.
5. Заданне Конкурсу, месца, тэрмін і парадак удзелу ў Конкурсе для атрымання Ўзнагарод:
5.1. Для ўдзелу неабходна прайсці тэст, прадстаўлены Арганізатарам на сайце movabox.by, і
пацвердзіць сваё жаданне ўдзельнічаць у Конкурсе шляхам запаўнення адпаведнай формы на
сайце.
5.2. Тэст у Конкурсе прадстаўлены ў выглядзе 6 пытанняў, якія абапіраюцца на сюжэт кнігі
выбранага беларускага аўтара. Тэст не прадугледжвае адзіны правільны адказ. Мэта Тэсту –
матывацыя Ўдзельніка да прачытання прапанаванай кнігі, што адказвае мэце Конкурсу.
5.3. Прымаючы ўмовы Конкурсу, Удзельнік згаджаецца на SMS-рассылку пра наступныя этапы
Конкурсу.
6. Памер і форма конкурснай Узнагароды:
6.1. Узнагарода Пераможцам Конкурсу – падарункавы набор MOVABOX на суму 70 беларускіх
рублёў.

7. Крытэрыі і парадак вызначэння Пераможцаў Конкурсу:
7.1. Пераможцам этапа Конкурсу становіцца кожны чатырохсоты Ўдзельнік Конкурсу з ліку тых, хто
выканаў яго ўмовы, з моманту старту адпаведнага этапа Конкурсу, на працягу тэрміну яго
правядзення, адсартаваных у храналагічным парадку. На кожным этапе Конкурсу абіраецца 20
Пераможцаў. Калi колькасць удзельнiкаў не дазваляе абраць належную колькасць Пераможцаў,
спiс удзельникаў аналiзуецца паўторна, пры гэтым асобы, ужо абраныя ў якасцi Пераможцаў, з лiку
ўдзельнiкаў выключаюцца.
7.2. Арганізатар абвяшчае Пераможцаў Конкурсу шляхам размяшчэння вынікаў Конкурсу на Сайце
Конкурсу ў вызначаны тэрмін.
7.3. Асабістае апавяшчэнне Пераможцы ажыццяўляецца шляхам тэлефоннага званка.
7.4. Пераможцамі не могуць быць супрацоўнікі і прадстаўнікі Арганізатара, афіліраваныя з
Арганізатарам асобы, члены іх сямей, а таксама супрацоўнікі іншых юрыдычных асоб, якія маюць
дачыненне да арганізацыі і правядзення Конкурсу.
8. Спосаб і парадак інфармавання пра тэрміны і ўмовы правядзення Конкурсу:
8.1. Правілы ў поўным аб’ёме для адкрытага доступу размяшчаюцца ў сетцы Інтэрнэт.
8.2. У выпадку змянення Правілаў або адмены Конкурсу інфармацыя пра гэта будзе размешчана
Арганізатарам у сетцы Інтэрнэт на Сайце Конкурсу.
9. Камісія па правядзенні Конкурсу:
Для кантролю за выкананнем Правілаў Конкурсу, зацвярджэннем вынікаў, падвядзеннем вынікаў
правядзення Конкурсу, разглядам спрэчных выпадкаў, прыняццем рашэнняў па вусных і пісьмовых
скаргах і заўвагах, якія ўзніклі пры правядзенні Конкурсу, Арганізатар стварае Камісію па
правядзенні Конкурсу ў наступным складзе: Старшыня Камісіі – Нявінская Кацярына
Уладзіміраўна.
Члены камісіі:
1. Нявінская Кацярына Уладзіміраўна, акаўнт-дырэктар, ТАА «Гетбоб»;
2. Багач Андрэй Мікалаевіч, менеджар, ТАА «Гетбоб»;
3. Бабушкіна Таццяна Мікалаеўна, менеджар, ТАА «Гетбоб».
10. Дадатковыя ўмовы:
10.1. Факт удзелу ў Конкурсе прадугледжвае, што яго Ўдзельнікі азнаёмлены і згодныя з Правіламі,
а ў выпадку, калі Ўдзельнікам з'яўляецца непаўналетняя асоба, і згода яе законнага прадстаўніка
на ўдзел у Конкурсе. Удзельнік прымае на сябе абавязацельства выконваць Правілы і Правілы
паводзін у групе.
10.2. Вынікі правядзення Конкурсу з’яўляюцца канчатковымі і не падлягаюць перагляду.
10.3. Узнагарода, належная Пераможцу, не абменьваецца і не можа быць заменена грашовым
эквівалентам.
10.4. Прымаючы ўдзел у Конкурсе, Удзельнік дае сваю згоду на збор, апрацоўку, захоўванне яго
асабістых даных. Уся асабістая інфармацыя, у тым ліку прозвішча, імя, імя па бацьку, узрост,
нумар кантактнага тэлефона Ўдзельніка, будзе выкарыстоўвацца выключна Арганізатарам або
ўпаўнаважанымі ім асобамі, якія дзейнічаюць на аснове пагадненняў пра неразгалошванне
канфідэнцыяльнай інфармацыі, і не будзе прадстаўляцца ніякім іншым трэцім асобам.
10.5. Арганізатар, упаўнаважаныя ім асобы не нясуць адказнасць за тэхнічныя збоі ў сетцы
інтэрнэт-правайдара, да якога падключаны Ўдзельнік, якія не дазваляюць выканаць умову для
ўдзелу ў Конкурсе; за дзеянні/бяздзеянне аператара інтэрнэт-сувязі, да якога падключаны
Ўдзельнік; за неазнаямленне Ўдзельнікаў з вынікамі Конкурсу, а таксама за неатрыманне ад
Удзельнікаў звестак, неабходных для атрымання Ўзнагарод, па віне арганізацый сувязі або па
іншых не залежных ад Арганізатара прычынах, а таксама за невыкананне (несвоечасовае
выкананне) Удзельнікамі абавязкаў, прадугледжаных Правіламі.
10.6. Арганізатар не адказвае за якія-небудзь наступствы памылак Удзельніка, у тым ліку (акрамя
ўсяго іншага) панесеныя апошнім выдаткі.
10.7. Арганізатар не нясе адказнасць за памылкова ўказаныя Ўдзельнікам звесткі. У тым выпадку,

калі Арганізатар не можа звязацца з Пераможцам па ўказаных ім кантактных даных і Пераможца
самастойна не выйшаў на сувязь з Арганізатарам у вызначаны тэрмін, Узнагарода прызнаецца
незапатрабаванай.
10.8. Усе Ўдзельнікі і Пераможца самастойна аплочваюць усе свае выдаткі, панесеныя імі ў сувязі
з удзелам у Конкурсе (у тым ліку выдаткі, звязаныя з доступам у Інтэрнэт).
10.9. Удзельнік нясе грамадска-прававую, адміністрацыйную і крымінальную адказнасць за
парушэнне аўтарскіх і (або) сумежных правоў паводле дзейнага заканадаўства Рэспублікі
Беларусь. Арганізатар не нясе адказнасць за парушэнне Ўдзельнікам, любым наведнікам Сайта
Конкурсу аўтарскіх і (або) іншых правоў трэціх асоб.
10.10. Пытанні, якія ўзнікаюць у сувязі з удзелам у Конкурсе, прадстаўленнем работ, атрыманнем
Узнагарод, Удзельнікі могуць адпраўляць Арганізатару на электронны адрас velcom@movabox.by.

