
Положення  

 

про проведення Акції «Я склав ЗНО! Я – Супергерой» у рамках зовнішнього 

незалежного оцінювання  навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2015 році 

 

 

1. Загальні положення  

1.1. Акція «Я склав ЗНО! Я – Супергерой» (надалі Акція) в рамках зовнішнього 

незалежного оцінювання (надалі ЗНО) покликана підтримати та мотивувати школярів до 

успішного складання ЗНО 2015 року. Ціль Акції: підтримати випускників на кожному 

кроці до досягнення їхньої мети – приєднатися до студентської молоді.    

 

1.2. Організатор Акції:  

 

Засновник Акції – Університет «КРОК», надалі – Засновник (м. Київ, вул. Лагерна, 30–

32, http://krok.edu.ua). Проводить Акцію Студентська проектна група «SPG» Університету 

«КРОК».  

 

Учасники Акції:  

 

- До участі в Акції допускаються випускники 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України, які зареєстровані на проходження ЗНО у 2015 році і мають відповідні 

підтверджуючі документи.  

 

- Перший етап акції передбачає, що Учасники повинні підписатися на 

сторінку https://instagram.com/zno_superhero у безкоштовному мобільному додатку для 

обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної мережі «Instagram» 

 

- На другому, третьому, четвертому, п’ятому етапах акції до участі допускаються лише ті 

учасники, які мають додатково значок Супергероя.    

 

- Учасники можуть взяти участь у 7-ми етапах Акції, але не більше одного разу на 

кожному з них.  

 

1.5. Учасниками Акції не можуть бути:  

 

- організатори Акції та члени їхніх родин;  

 

- студенти та співробітники Університету «КРОК», які причетні до проведення Акції, а 

також члени їхніх родин.   

 

1.6. Оголошення про початок Акції:  

 

- Університет повідомляє про початок Акції на офіційному сайті krok.edu.ua Акція 

передбачає сім етапів, для яких відведено конкретний час проведення.  

 

- Перший етап Акції «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!». Період проведення – з 24 по 29 

квітня 2015 року.  

 

- Другий етап Акції «Тижні української мови та літератури». Період проведення – з 1 по 

16 травня 2015 року.  
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- Третій етап Акції «Тижні іноземної мови». Період проведення – з 18 по 30 травня 2015 

року.  

 

- Четвертий етап Акції «Тижні історії України». Період проведення – з 1 по 13 червня 

2015 року.  

 

- П’ятий етап Акції «Тижні географії». Період проведення – з 15 по 27 червня 2015 року.  

 

- Шостий етап Акції. Період проведення – з 24 квітня 2015 року по 27 червня 2015 року.  

 

- Сьомий етап Акції. Період проведення – з 10 липня 2015 року по 31 липня 2015 року.  

 

1.7. Загальні вимоги до учасників Акції:  

 

- Учасник Акції повинен ретельно ознайомитися з Основними положеннями та умовами 

конкурсних завдань на кожному з етапів Акції;  

 

- Учасники, які не виконують хоча б один із пунктів Основних положень та умов 

конкурсних завдань Акції, не будуть допущені до участі.  

 

2. Основні положення та умови конкурсних завдань:  

2.1. Акція передбачає сім етапів реалізації, на кожному з яких оголошуються конкурсні 

завдання та умови участі.  

 

2.2. Умови участі у першому етапі Акції «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!»  

2.2.1. Вимоги до учасників першого етапу Акції:  

 

- Учасники Акції повинні у період з 24 квітня до 23:59 29 квітня 2015 року підписатися на 

сторінку «ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero) у безкоштовному 

мобільному додатку для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної 

мережі «Instagram» (https://instagram.com).  

 

2.2.2. Визначення переможців:  

 

- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає один ексклюзивний рюкзак від 

майстерні рукоділля «М’ЯТА», наступні  20 (двадцять) учасників отримають по 1 (одній) 

екоторбі з логотипом Акції.  

 

- Оголошення переможців першого етапу Акції відбудеться 30 квітня на сторінці 

«ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців Акції 

фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів Акції 

та опубліковується на сторінці.  

 

2.2.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень для переможців першого етапу 

Акції «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!»  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  
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-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  

 

- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.3. Умови участі в другому етапі Акції «Тижні української мови та літератури»  

2.3.1. Вимоги до учасників другого етапу Акції:   

 

- 24 квітня 2015 року отримати біля пункту складання ЗНО або з 24 квітня до 15 травня 

2015 року в Університеті «КРОК» (каб. 316) значок «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», 

зробити з ним фотографію на тему «Я люблю українську мову та літературу» та 

завантажити її в безкоштовний мобільний додаток для обміну фотографіями і 

відеозаписами з елементами соціальної мережі «Instagram» (https://instagram.com) з 

хештегом #зносупергерой_1.  

 

- Увага! Один учасник другого етапу Акції «Тижні української мови та літератури» може 

отримати не більше одного призу, незалежно від того, яка кількість його фотографій була 

завантажена.   

 

2.3.2. Визначення Переможця:  

 

- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає 1 (один) ексклюзивний рюкзак 

від майстерні рукоділля «М’ЯТА», наступні  20 (двадцять) учасників отримають по 1 

(одній) екоторбі з логотипом Акції.  

 

- Оголошення переможців другого етапу Акції відбудеться 17 травня на сторінці 

«ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців Акції 

фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів Акції 

та опубліковується на сторінці.  

 

2.3.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень переможцем другого етапу Акції 

«Тижні української мови та літератури»  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  

 

-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  
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- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.4. Умови участі в третьому етапі Акції «Тижні іноземної мови»  

2.4.1. Вимоги до учасників третього етапу Акції:   

 

- 24 квітня 2015 року отримати біля пункту складання ЗНО або з 18 до 29 травня 2015 

року в Університеті «КРОК» (каб. 316) значок «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», зробити з 

ним фотографію на тему «Я володію іноземною мовою» та завантажити її в безкоштовний 

мобільний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної 

мережі «Instagram» (https://instagram.com) з хештегом #зносупергерой_2.  

 

- Увага! Один учасник третього етапу Акції «Тижні іноземної мови» може отримати не 

більше одного призу, незалежно від того, яка кількість його фотографій була 

завантажена.   

 

2.4.2. Визначення Переможця:  

 

- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає 1 (один) ексклюзивний рюкзак 

від майстерні рукоділля «М’ЯТА», наступні  20 (двадцять) учасників отримають по 1 

(одній) екоторбі з логотипом Акції.  

 

- Оголошення переможців третього етапу Акції відбудеться 31 травня 2015 року на 

сторінці «ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців 

Акції фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів 

Акції та опубліковується на сторінці.  

 

2.4.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень Переможцем третього етапу Акції 

«Тижні іноземної мови»  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  

 

-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  

 

- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.5. Умови участі в четвертому етапі Акції «Тижні історії України»  

2.5.1. Вимоги до учасників четвертого етапу Акції:   

 

- 24 квітня 2015 року отримати біля пункту складання ЗНО або з 1 до 12 червня 2015 року 

в Університеті «КРОК» (каб. 316) значок «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», зробити з ним 
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фотографію на тему «Я творю історію України» та завантажити її в безкоштовний 

мобільний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами соціальної 

мережі «Instagram» (https://instagram.com) з хештегом #зносупергерой_3.  

 

- Увага! Один учасник четвертого етапу Акції «Тижні історії України» може отримати не 

більше одного призу, незалежно від того, яка кількість його фотографій була 

завантажена.   

 

2.5.2. Визначення Переможця:  

 

- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає 1 (один) ексклюзивний рюкзак 

від майстерні рукоділля «М’ЯТА», наступні  20 (двадцять)  учасників отримають по 1 

(одній) екоторбі з логотипом Акції.  

 

- Оголошення переможців четвертого етапу Акції відбудеться 14 червня 2015 року на 

сторінці «ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців 

Акції фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів 

Акції та опубліковується на сторінці.  

 

2.5.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень переможцем четвертого етапу Акції 

«Тижні історії України»  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  

 

-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  

 

- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.6. Умови участі в п’ятому етапі Акції «Тижні географії»  

2.6.1. Вимоги до учасників п’ятого етапу Акції:  

 

- 24 квітня 2015 року отримати біля пункту складання ЗНО або з 15 до 26 червня 2015 

року в Університеті «КРОК» (каб. 316) значок «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», зробити з 

ним фотографію на тему «Я вивчаю та відкриваю планету» та завантажити її в 

безкоштовний мобільний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з елементами 

соціальної мережі «Instagram» (https://instagram.com) з хештегом #зносупергерой_4.  

 

- Увага! Один учасник п’ятого етапу Акції «Тижні географії» може отримати не більше 

одного призу, незалежно від того, яка кількість його фотографій була завантажена.   

 

2.6.2. Визначення Переможця:  
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- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає 1 (один) ексклюзивний рюкзак 

від майстерні рукоділля «М’ЯТА», наступні  20 (двадцять)  учасників отримають по 1 

(одній) екоторбі з логотипом Акції.  

 

- Оголошення переможців п’ятого етапу Акції відбудеться 28 червня 2015 року на сторінці 

«ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців Акції 

фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів Акції 

та опубліковується на сторінці.  

 

2.6.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень переможцем п’ятого етапу Акції 

«Тижні географії»  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  

 

-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  

 

- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.7. Умови участі в шостому етапі Акції  

2.7.1. Вимоги до учасників шостого етапу Акції:  

 

- Учасники повинні взяти участь у першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому 

етапах Акції.  

 

2.7.2. Визначення Переможця:  

 

- Переможців визначить генератор випадкових чисел https://www.random.org. Перший за 

списиком генератора випадкових чисел учасник отримає 1 (одну) брендовану футболку 

«Я склав ЗНО! Я – Супергерой!», другий за списком отримає 1 (один) сертифікат на 

проходження профтестування «ПРОФОРІЄНТАТОР» в Університеті «КРОК».  

 

- Оголошення переможців шостого етапу Акції відбудеться 28 червня 2015 року на 

сторінці «ZNO_SUPERHERO» (https://instagram.com/zno_superhero). Список переможців 

Акції фіксується Засновником,  Організаторами і відображається в Протоколі результатів 

Акції та опубліковується на сторінці.  

 

2.7.3. Порядок, умови і терміни отримання Заохочень переможцем шостого етапу Акції  

 

- Заохочення будуть вручені Переможцям за результатами проведення Акції в місті Києві 

за адресою: вул. Лагерна, 30–32, каб. 316 (Департамент зв’язків з громадськістю та 

реклами) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оголошення результатів.  

 

https://www.random.org/
https://instagram.com/zno_superhero
https://instagram.com/
https://www.random.org/
https://instagram.com/zno_superhero


-  Для отримання подарунків Переможці Акції протягом 10 календарних днів з моменту 

оголошення результатів повинні зв’язатися з Організатором за телефоном 044-455-57-07 

(Малишенко Сергій Дмитрович). Також Переможець повинен надати Організатору таку 

інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, копія атестата про повну 

середню освіту та id сторінки в соціальній мережі «Instagram» (https://instagram.com). 

Учасники/Переможці несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.  

 

- У разі неможливості отримання Переможцем Заохочення в місті Києві Заохочення 

такому Переможцю надсилається поштою. Витрати на пересилання покладаються на 

Переможця.  

 

2.8. Сьомий етап Акції: 

2.8.1. Вимоги до учасників сьомого етапу Акції:  

 

- 24 квітня 2015 року отримати біля пункту складання ЗНО флаєр Акції «Я склав ЗНО! Я – 

Супергерой!».  

 

- з 10.08 до 31.07 подати документи на вступ в Університет «КРОК» або Інститут 

управління природними ресурсами Університету «КРОК» та обміняти в приймальній 

комісії флаєр акції  Акції «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!» на сертифікат, що надав право 

на знижку у розмірі 10% в оплаті , то, прийшовши до 1 серпня 2015 року в Приймальну 

комісію Університету «КРОК» з відповідним флаєром, він отримає сертифікат на знижку 

в розмірі 10% в оплаті першого курсу навчання.  

 

2.8.2. Порядок, умови і терміни отримання знижки  

 

- Відповідно до Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» 

учасники проектів Університету отримують знижку в розмірі 10% (підтвердженням участі 

в проекті «Я склав ЗНО! Я – Супергерой!» є сертифікат, що отримає кожен абітурієнт, 

який надасть до Приймальної комісії флаєр Акції).  

 

3.  Загальні умови Акції  

3.1.  Усю інформацію про Акцію розміщено на сайті krok.edu.ua    

3.2.  Заохочення Переможцям Акції в грошовому еквіваленті не видаються.  

3.3.  Обов'язок з нарахування і сплати податків у зв'язку з отриманням Заохочення, а 

також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.  

3.4.  Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:  

- неознайомлення зі списком Переможців Акції на сторінці соціальної мережі «Instagram» 

(https://instagram.com/zno_superhero);  

-  неотримання/несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для одержання 

Заохочення з вини організацій зв'язку або з інших, незалежних від 

Засновника/Організатора причин;  

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, 

передбачених цими Правилами.  

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з 

наступним:  

- Засновник та Організатори мають право змінити Правила Акції. Про зміну умов Акції 

має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Конкурс;  

- Інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім'я, по батькові Учасника/Переможця 

Акції будуть опубліковані на сторінці соціальної мережі «Instagram» 

(https://instagram.com/zno_superhero). Учасник підтверджує свою згоду на здійснення 

Засновником/Організатором Акції (їхніми уповноваженими представниками) збору, 
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обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих 

від Учасника даних з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від 

несанкціонованого розповсюдження. Згода діє до 1 серпня 2015 року.  

3.6.  Учасник/Переможець має право відкликати згоду на обробку персональних даних 

Учасника/Переможця, надіславши повідомлення про відкликання за 

адресою: krok@krok.edu.ua Відкликання надаються у вільній формі.  

4. Обмеження  

4.1. Відповідальність Засновника Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень 

та Головних Заохочень, зазначених у цих Правилах.  

4.2. Засновник/Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових 

та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із 

запізненням, були загублені або пошкоджені.  

4.3. Засновник/Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість 

надсилання/надання Заохочень Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від 

Засновника/Організатора, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер 

телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або 

нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання 

від Засновника/Організатора Акції жодної компенсації.  

4.4. Засновник/Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання 

Учасниками Акції наданих Заохочень після їх/його одержання та/або за неможливість 

Учасників Акції скористатися наданим Заохоченням із будь-яких причин.  

4.5. Засновник/Організатор Акції не вступає в жодні суперечки щодо визнання будь-яких 

осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень.  

4.6. Засновник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх 

зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, 

воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на 

території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку 

Засновника/Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню 

таких зобов’язань.  

4.7. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).  

4.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Офіційних 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, 

остаточне рішення ухвалює Засновник Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. Рішення Засновника є остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є 

остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню.  

4.9. У разі якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Головне 

Заохочення/Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права 

передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що 

Учасник відмовився від Заохочення. 
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