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Регламент  

проведення творчого конкурсу  

 «METALVIS. Надійність починається з кріплення» 

(далі – Регламент) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Регламент визначає порядок та умови проведення творчого конкурсу «METALVIS. 

Надійність починається з кріплення» (далі – «Конкурс»). 

 

2. Організатори конкурсу 

2.1. Організацією Конкурсу займається ПАТ «Солді і Ко». Організатор Конкурсу має виключне 

право вирішувати всі питання, пов’язані з підготовкою, проведенням Конкурсу, визначенням його умов 

та нагородженням переможців.  

2.2. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюється 

за рахунок коштів ПАТ «Солді і Ко». 

2.3. Організатори Конкурсу забезпечують: 

- визначення умов Конкурсу; 

- затвердження вимог до конкурсних робіт, які подаються для участі у Конкурсі; 

- рівність умов для всіх учасників Конкурсу; 

-  нагородження переможців. 

2.4. Результати Конкурсу буде визначати суддівська група з керівників відділів і співробітників 

ПАТ "СОЛДІ І КО". 

 

3. Строки проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс розпочинається з 1 вересня 2021 року і завершується 15 листопада 2021 року. Всі 

роботи, отримані пізніше зазначеного терміну до участі в конкурсі не приймаються.  

 

4. Умови участі у Конкурсі та критерії до конкурсних робіт 

4.1. Брати участь у Конкурсі можуть всі охочі. Від однієї людини може бути необмежена 

кількість робіт. 

4.2. На Конкурс приймаються (далі – Конкурсні роботи): 

• малюнки кольорові і чорно-білі в будь-якій техніці; 

• плоскі (НЕ об'ємні) аплікації, колажі тощо; 

• фотографії (тільки в роздрукованому вигляді); 

• графічні роботи на ПК в вільній техніці за допомогою будь-якої графічної програми (тільки в 

роздрукованому вигляді)  

на будь-яку з наступних тематик: «METALVIS. Надійність починається з кріплення», 

«Кріпильні вироби», «З'єднання із застосуванням кріплення», «25 років компанії», «25 років на ринку 

кріплення», «25 років разом з нами», «Логотип METALVIS» зі слоганами "МІЦНО", "НАДІЙНО", 

"Надійність починається з кріплення" у вертикальному форматі від А3 (297 * 420 мм) до А2 (420 * 600 

мм). 

4.3. Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські конкурсні роботи, що відповідають 

умовам та темам Конкурсу.  

4.4. Оригінали конкурсних робіт приймаються тільки разом із Заявою на участь в Творчому 

конкурсі. 

4.5. Оригінали конкурсних робіт можна передати керуючому (або його заступнику) фірмового 

магазину "METALVIS" або відправити "Укрпоштою" (в паперовому тубусі 600х150х130) за власний 

рахунок (за адресою: ПАТ "СОЛДІ І КО" (О. Лазарук, Творчий конкурс), вул. Сирецька, 28/2, м. Київ, 

04073). 

4.6. Заяву на участь у Творчому конкурсі Учасник може надрукувати та заповнити самостійно (з 

сайту metalvis.ua) або отримати бланк Заяви у керуючого магазином (або його заступника). 

4.7. Не допускаються до участі у Конкурсі і не розглядаються анонімні конкурсні роботи або 

роботи, що подані без зазначених у цьому Регламенті документів, чи надіслані після зазначеного у п.3.1. 

цього Регламенту строку їх подання. Крім того, Організатори залишають за собою право відхилити 



прийняття конкурсної роботи у випадку, якщо вона не відповідає тематиці Конкурсу та/або 

встановленим вимогам до конкурсної роботи тощо. 

4.8. Після передачі творчої роботи Учасник передає виключні майнові права на використання 

(поширення і копіювання) творчої роботи в комерційних цілях ПАТ "СОЛДІ І КО" протягом 50 років. 

 

5. Результати конкурсу 

5.1. Результати конкурсу будуть розміщені на сайті ПАТ "СОЛДІ І КО" metalvis.ua після 1 

грудня 2021 року. 

5.2. Організатором Конкурсу буде обрано 3 (три) переможці, грошова винагорода яким буде 

сплачена відповідно до умов Авторського договору (Додаток 2 до Регламенту). 

5.3. Авторська винагорода сплачується за банківськими реквізитами учасника у вигляді 

грошових коштів в залежності від призового місця. 

5.4. Організатором Конкурсу визначено наступний розмір авторської винагороди: 

за 1 місце - 10 000 грн; 

за 2 місце - 5 000 грн; 

за 3 місце - 3 000 грн. 

5.5. У разі перемоги у Конкурсі дитини авторську винагороду отримує один із батьків або 

законний представник дитини. 

5.6. Авторська винагорода буде перерахована після оголошення результатів протягом 2-х тижнів 

з дати підписання авторського договору переможцем. 

5.7. Організатор Конкурсу залишає за собою право винести рішення, що жодна конкурсна робота 

не є переможною. 

5.8. Роботи учасників, які не здобули перемоги будуть збережені Організатором протягом 30 днів 

після оголошення результатів. По завершенню цього строку учасники не зможуть повернути роботи. 

5.9. Організатор Конкурсу має право додатково винагородити Учасників (сплатити авторську 

винагороду в розмірі 500 грн за одну роботу), які не отримають перемогу у Конкурсі та не увійдуть до 

числа 3 (трьох) переможців. 

 

6. Організаційні питання 

6.1. Даний Регламент оприлюднюється на офіційному сайті  ПАТ "СОЛДІ І КО" metalvis.ua. 

6.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право оперативно в односторонньому порядку 

вносити доповнення та зміни у цей Регламент та/або інші документи, що регламентують процес 

підготовки та проведення Конкурсу. 

6.3. Якщо проведенню Конкурсу перешкоджає певна обставина або через обґрунтовані причини 

він не може проводитися, Організатор Конкурсу залишає за собою право на свій власний розсуд  

змінити, припинити або скасувати проведення Конкурсу, про що повідомляє на офіційному сайті  ПАТ 

"СОЛДІ І КО" metalvis.ua. 



 Додаток №1 

до Регламенту проведення  

творчого конкурсу  

 «METALVIS. Надійність починається з кріплення» 

 
Заява на участь у творчому конкурсі ПАТ "СОЛДІ І КО" 

       "METALVIS. Надійність починається з кріплення " 

 

Для Заповнення учасником конкурсу: 
 

ПІБ учасника * 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Дата народження учасника 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Мобільний телефон учасника * 

___________________________________________________________________________________________ 
 

E-mail учасника 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Місце передачі роботи (місто) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Підписанням цієї Заяви Я, __________________________________________________________, даю згоду 

організаторам Творчого Конкурсу на обробку, використання протягом 50 років і включення в бази 

персональних даних усіх наданих персональних даних (далі - «ПД»): ідентифікаційних, паспортних, 

особистих та контактних даних податкового номера та інших ПД, з метою забезпечення реалізації 

відносин у сфері організації і проведення Творчого конкурсу. 
 

Згоден з тим, що ПД без надання мною окремої на те згоди і надання мені подальшого повідомлення 

можуть бути використані організаторами для цілей, пов'язаних з проведенням Творчого Конкурсу. 
Своїм підписом підтверджую, що ознайомлений з правилами Творчого Конкурсу і приймаю його умови. 

 

            
Дата ______________________                                    Підпис _________________________ 

 

* Обов'язкові для заповнення поля 

 

 

 

 

 

Для Заповнення співробітником ПАТ "СОЛДІ І КО": 
 

№ _____________________ (номер заяви необхідно продублювати на зворотному боці 
                                                творчої роботи учасника) 

 

Філія 

___________________________________________________________________________________________ 
 

ПІБ (хто прийняв роботу) 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 



 Додаток №2  

до Регламенту проведення  

творчого конкурсу  

 «METALVIS. Надійність починається з кріплення» 

 
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

про передачу виключних майнових прав 

на використання об’єкту права інтелектуальної власності 

 

м. Київ «___» ___________ 2021 р. 

 
Я, ____________________________________________, (надалі за текстом – Автор), з однієї сторони, та  
ПАТ «СОЛДІ І КО»  (надалі за текстом - Правонабувач), в  особі  Генерального  директора  Бондаренка 

І.В, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі за текстом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, 

керуючись нормами чинного законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, уклали цей Авторський 

договір про передачу виключних майнових прав на використання об’єкту права інтелектуальної власності (далі – 

Договір) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає, а Правонабувач набуває виключні майнові права 

інтелектуальної власності на використання та розповсюдження об’єкту права інтелектуальної власності (далі – 

Об’єкт), що надається Автором у зв’язку з участю у творчому конкурсі «METALVIS. Надійність починається з 

кріплення», організатором якого виступає Правонабувач. 
1.2. Об’єкт, визначений у цьому Договорі, має наступні характеристики: 
- назва: _____________________________________________________________; 
- рік створення: ______________________________________________________; 
- розміри: ___________________________________________________________; 
- опис: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
1.3. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Автором Правонабувачеві 

на 50 років з моменту укладання договору. 
1.4. Термін «виключне майнове право» вживається відповідно до чинного законодавства України у сфері 

авторського права і суміжних прав. 
1.5. Автор передає Правонабувачеві такі виключні права на використання Об’єкту такими способами: 

постійного зберігання; публічного показу (постійне, тимчасове експонування); використання зображення Об’єкту 

в друкованих виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, монографії тощо) з метою 

популяризації; передання Об’єкту іншим підприємствам, установам, організаціям на тимчасове зберігання з 

метою публічного показу (тимчасового експонування) в Україні та за її межами; копіювання та відтворення; 

використання Об’єкту або його частин у рекламних цілях тощо. 
1.6. Перелік, зазначений у п. 1.5 цього Договору, не є вичерпним. Сторони під «виключним правом на 

використання Об’єкту» також розуміють усі інші виключні майнові права на використання Об’єкту (способи та 

форми використання Об’єкту), визначені чинним законодавством України. Використання Об’єкту може 

здійснюватись, як на території України, так і на території будь-якої іншої держави. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Автор зобов'язується: 
2.1.1. Передати у власність Правонабувачеві оригінал примірника Об’єкту в первинному (задовільному) 

стані збереження, на умовах, визначених цим Договором. 
2.1.2. Протягом дії даного Договору без попередньої письмової згоди Правонабувача не передавати 

будь-яким третім особам права, зазначені у п. 1.5 та п.1.6. цього Договору. 
2.1.3. Не укладати будь-які договори (незалежно від форми договору) щодо передачі (відчуження) 

майнових прав на використання даного Об’єкту. 
2.2. Правонабувач зобов'язаний: 
2.2.1. Прийняти оригінал Об’єкту, якщо він відповідає темі Конкурсу та поданий разом з визначеними 

організаторами документами. 
2.2.2. Забезпечити збереження і цільове використання Об’єкту протягом строку, зазначеного у п. 1.3 

цього Договору. 
2.2.3. Не порушувати особистих немайнових прав Автора. 



2.3. Правонабувач та Автор беруть один перед одним зобов'язання не вступати з будь-якими третіми 

особами в будь-які домовленості або угоди, які б порушували умови даного Договору та інтереси кожної із 

Сторін, що випливають з предмету та умов даного Договору. 
2.4. Виключні майнові права, передбачені розділом 1 цього Договору, переходять від Автора до 

Правонабувача з моменту підписання цього Договору. 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Правонабувач зобов`язується сплатити Автору Авторську винагороду за результатами конкурсу у 

розмірі ____________________(_________) грн. 
3.2. Авторська винагорода сплачується шляхом перерахування грошових коштів за банківськими 

реквізитами Автора. 

4. ГАРАНТІЇ 

4.1. Автор гарантує, що Об’єкт створено особисто Автором, що це оригінальний Об’єкт і саме Автору 

належать усі особисті немайнові права на даний Об’єкт, а також усі виключні майнові права Автора на Об’єкт. 
4.2. Автор гарантує, що він має право передавати виключні майнові права на використання Об’єкту, 

зазначені у пунктах 1.5 та 1.6. цього Договору. 
4.3. Автор гарантує, що виключні майнові права, що передаються за цим Договором не порушують прав 

третіх осіб. 
4.4. Автор гарантує, що не буде оскаржувати сам та/або сприяти іншим особам в оскарженні прав 

Правонабувача на використання Об’єкту у будь-якій формі, якщо це не завдає шкоди честі та репутації Автора. 
4.5. Автор несе відповідальність перед третіми особами, які заявили свої права на Об’єкт, і несе усі 

витрати, викликані претензіями та/або позовами третіх осіб про порушення авторських прав на Об’єкт. 
4.6. Правонабувач гарантує Автору, що його ім'я, як автора Об’єкту, зазначатиметься в офіційних 

документах, зокрема при експонуванні Об’єкту на виставках, використанні зображення Об’єкту в друкованих 

виданнях та засобах масової інформації (буклети, каталоги, монографії та будь-де де це можливо), участі Об’єкту 

в інших культурно-мистецьких заходах, публічному показі тощо. 

5. УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Внесення змін і доповнень до цього Договору можливе тільки за взаємною згодою Сторін. 
5.2. Правонабувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку, якщо будь-яке із 

тверджень, зазначених у пунктах 4.1 - 4.4 цього Договору, повністю або частково виявиться невірним, хибним 

або помилковим.  

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє протягом строку, встановленого п. 1.3 цього 

Договору. 
6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору. 
6.3. Усі неврегульовані цим Договором питання вирішуються відповідно до чинного законодавства 

України. 
6.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на використання Об’єкту у разі реорганізації 

Правонабувача передаються у повному обсязі його правонаступнику. 
6.5. Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному для кожної із Сторін. 

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

АВТОР 
____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________ 
____________________________________

______________________________ 
 

 

______________  ____________ 
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р/р UA113204780000026009924430920 
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Генеральний директор 
 

________________ І.В. Бондаренко 
             м.п. 

 


