Офіційні правила конкурсу «Українське всередині 2016»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Цими офіційними правилами (далі – Правила) визначається порядок проведення конкурсу під
назвою «Українське всередині 2016» (далі – Конкурс).
1.2. Замовник та Організатор Конкурсу (далі – СЕУК) – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Самсунг Електронікс Україна Компані».
1.3. Для проведення Конкурсу та у звязку із його проведенням СЕУК має право залучати третіх
осіб.
1.4. Переможці Конкурсу будуть визначені за критеріями, вказаними у цих Правилах.
1.5. Конкурс проводиться у трьох напрямках (далі – Секції), а саме – Tizen, Android, Oculus, які
застосовуються у товарах торговельної марки SAMSUNG: Gear S2 (Tizen), смартфони Samsung
Galaxy (Android), Gear VR (Oculus).
2. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.
2.1. Конкурс проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій.
2.2. Строк проведення Конкурсу – з 14.06.2016р. по 12.11.2016 р.
2.3. Строк та місце проведення Конкурсу може бути змінений (збільшений) СЕУК без попереднього
повідомлення Учасників. Інформація про зміну строку та місця публікується в мережі Інтернет на
веб-сайті за адресою: http://samsung-developers.com.ua. Строк та/або місце проведення Конкурсу
вважаються зміненими з публікації відповідних змін на веб-сайті, зазначеному в цьому пункті
Правил та внесення змін у ці Правила.
3. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ.
3.1. В Конкурсі можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її
території та на день початку Конкурсу досягли повноліття (далі — Учасники).
3.2 Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Конкурсі:
- співробітники СЕУК, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та
/ або проведення Конкурсу, а також їхні близькі родичі (чоловік / дружина, брат / сестра,
діти, батьки);
- обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;
- особи, що на день початку Конкурсу не досягли 18 років, та / або не є громадянами України,
та / або постійно не проживають на території України;
- особи, які не виконали умови участі в Конкурсі, порушили ці Правила;
3.3. Взяття участі у Конкурсі (фактичне виконання дій, спрямованих на виконання умов цього
Конкурсу) є підтвердженням того, що Учасник повністю ознайомився та згоден із цими Правилами.
3.4. Кожен Учасник може обирати Секцію для участі в Конкурсі (не менше однієї), або всі Секції для
участі в Конкурсі.
4. ПРИЗОВИЙ ФОНД.
4.1. Призовий фонд Конкурсу складається із грошової суми у розмірі 1 000 000,00 грн (один мільйон
гривень, 00 коп.) (далі – Призовий фонд). Призовий фонд Конкурсу розділений між Секціями
наступним чином:
4.1.1. Призовий фонд Секції “Tizen” складає 550 000, 00 грн (пятсот п’ятдесят тисяч гривень, 00
коп.), який розподілений за призовими місцями так:
А) 1 місце – 300 000,00 грн;
Б) 2 місце – 150 000,00 грн;
В) 3 місце – 100 000,00 грн.

4.1.2. Призовий фонд Секції “Android” складає 250 000, 00 грн (двісті п’ятдесят тисяч гривень, 00
коп.), який розподілений за призовими місцями так:
А) 1 місце – 150 000,00 грн;
Б) 2 місце – 60 000,00 грн;
В) 3 місце – 40 000,00 грн.
4.1.3. Призовий фонд Секції “Oculus” складає 200 000, 00 грн (двісті тисяч гривень, 00 коп.), який
розподіляється за призовими місцями так:
А) 1 місце – 200 000,00 грн.
4.2. Призи вручаються Переможцям Конкурсу, які визначаються в порядку та відповідно до
критеріїв, вказаних у цих Правилах. Загальна кількість Учасників, які будуть обрані Переможцями –
7.
4.3. Призи вручаються Переможцям Конкурсу особисто. Заміна одного Призу іншим не
дозволяється. У випадку, якщо Переможець Конкурсу з будь-яких причин не може отримати Призи
особисто, такий Переможець не має право передати/поступитись своїм правом на отримання
Призу третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Призу.
4.4. Призи можуть бути змінені СЕУК без попереднього повідомлення Учасників за умови
опублікування відповідних змін до цих Правил на веб-сайті за адресою: http://samsungdevelopers.com.ua/
4.5. Необхідною умовою для вручення Призу є надання Переможцем засвідчених належним чином
копій паспорту та індивідуального номеру платника податків. Зазначені документи мають бути
надані Переможцем представнику СЕУК не пізніше дня вручення такому Переможцеві Призів.
4.6. Призовий фонд вказаний за вирахуванням всіх податків та зборів.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.
5А. Секція Tizen.
5А1. З метою участі в Секції Tizen Учаснику необхідно:
- завантажити та встановити у себе засоби з розробки Tizen SDK для операційної системи Tizen
(далі – Tizen) за посиланням https://developer.tizen.org/development/tools/download
- розробити додаток (у вигляді компютерної програми) (далі – Т-Додаток) для смарт-годинника
Samsung Galaxy Gear S2 на базі операційної системи Tizen та завантажити його у інтернет-магазин
додатків Samsung GALAXY Apps за посиланням: http://seller.samsungapps.com та пройти
верифікацію в період з 14 червня 2016р. по 30 вересня 2016 р. У випадку, якщо Т-Додаток подано
на верифікацію до 30 вересня 2016 р., строк проходження верифікації продовжується до 31 жовтня
2016 р.
- зареєструватись для участі в Конкурсі до 30 вересня 2016 р. на веб-сторінціhttp://samsungdevelopers.com.ua/за розміщеною там реєстраційною формою та успішно пройти верифікацію
відповідно до вказівок, надісланих на електронну пошту, вказану при реєстрації. Адреса
електронної пошти, вказана при реєстрації має бути тією самою, яка вказана Учасником при
заватантаженні Т-Додатку на SamsungGALAXYApps
5А2. Вимоги локалізації.Т-Додаток має бути локалізованим, тобто у випадку вміщення будь-якого
тексту у Т-Додаток, він має бути виконаний українською мовою(принаймні одна з версій тексту ТДодатку має бути виконана українською мовою).
5А3. Опис. Опис Т-Додатку при його завантаженні на Samsung GALAXY Apps має включати в себе
посилання на те, що він виготовлений в рамках Конкурсу із зазначенням назви Конкурсу та хештегу
#SamsungUAinside.
5А4. Умови використання Учасником Конкурсу програмної платформи Tizen визначаються
відповідною угодою між Учасником та власником майнових прав на програмну платформу Tizen.

5А5. Умови завантаження, використання Т-Додатків, які розміщуються в інтернет-магазині додатків
Samsung GALAXY Apps визначаються відповідною угодою між Учасником Конкурсу та власником
майнових прав та/або адміністратором інтернет-магазину додатків Samsung GALAXY Apps.
Останнім можуть бути встановлені додаткові вимоги для Т-Додатку (-ів), зокрема, але не виключно
– щодо якості Т-Додатку, його сумісності, функціональної придатності, прав інтелектуальної
власності тощо. Такі вимоги є обовязковими для дотримання Учасниками Конкурсу.
5А6. Суттєвою умовою Конкурсу є те, що Учасник зобовязується встановити три-місячний період
вільного використання власного Т-Додатку (-ів) третіми особами. Під вільним використанням
Додатку розуміється можливість безкоштовного завантаження Т-Додатку кінцевими користувачами,
його відтворення, безкоштовного використання Т-Додатку обумовленого його функціональним
призначенням. У випадку, якщо для використання всіх функцій Т-Додатку необхідним є
завантаження платного стороннього контенту (наповнення), зокрема, але не виключно – баз даних,
компютерних програм тощо, питання про відповідність такого Т-Додатку вимогам цих Правил
залишається на розсуд СЕУК і рішення останнього у такому випадку не може бути оскаржене
Учасником. Три-місячний період вільного використання Т-Додатку розпочинається з дати
завантаження такого Т-Додатку на Samsung GALAXY Apps та не може бути зменшений Учасником
або його правонаступником.
5Б. Секція Android.
5Б1. З метою участі в Секції Android Учаснику необхідно:
- завантажити та встановити у себе засоби розробки для платформи Android(далі – Android) за
посиланням https://developer.android.com/studio/index.html та розширеннями Pen, MultiWindow
або Lookk за посиланням http://developer.samsung.com/galaxy
- розробити додаток (у вигляді компютерної програми) (далі – A-Додаток) для смартфонів Samsung
GALAXY на базі операціної системи Android та завантажитийого у інтернет-магазин додатків
Samsung GALAXY Apps за посиланням http://seller.samsungapps.com або Google Play за
посиланням https://play.google.com та пройти верифікацію в період з 14 червня 2016 р. до 30
вересня 2016 р. У випадку, якщо А-Додаток подано на верифікацію до 30 вересня 2016 р., строк
проходження верифікації продовжується до 31 жовтня 2016 р.;
- зареєструватись для участі в Конкурсі до 30 вересня 2016 р. на веб-сторінці http://samsungdevelopers.com.ua/за розміщеною там реєстраційною формою та успішно пройти верифікацію
відповідно до вказівок, надісланих на електронну пошту, вказану при реєстрації. Адреса
електронної пошти, вказана при реєстрації має бути тією самою, яка вказана Учасником при
заватантаженні A-Додатку на SamsungGALAXYApps.
5Б2. Вимоги локалізації.
Вимоги локалізації такі самі як визначено пунктом 5А2.
5Б3. Опис А-Додатку при його завантаженні на Samsung GALAXY Apps має включати в себе
посилання на те, що він виготовлений в рамках Конкурсу із зазначенням назви Конкурсу та хештегу
#SamsungUAinside
5Б4. Умови використання Учасником Конкурсу програмної платформи Android визначаються
відповідною угодою між Учасником та власником майнових прав на програмну платформу Android.
5Б5. Умови завантаження, використання А-Додатків, які розміщуються в інтернет-магазині додатків
SamsungGALAXYApps визначаються відповідною угодою між Учасником Конкурсу та власником
майнових прав та/або адміністратором інтернет-магазину додатків SamsungGALAXYApps.
Останнім можуть бути встановлені додаткові вимоги для А-Додатку (-ів), зокрема, але не виключно
– щодо якості А-Додатку, його сумісності, функціональної придатності, прав інтелектуальної
власності тощо. Такі вимоги є обовязковими для дотримання Учасниками Конкурсу.
5Б6. Суттєвою умовою Конкурсу є те, що Учасник зобовязується встановити три-місячний період
вільного використання власного А-Додатку (-ів) третіми особами. Під вільним використанням
Додатку розуміється можливість безкоштовного завантаження А-Додатку кінцевими користувачами,

його відтворення, безкоштовного використання А-Додатку обумовленого його функціональним
призначенням. У випадку, якщо для використання всіх функцій А-Додатку необхідним є
завантаження платного стороннього контенту (наповнення), зокрема, але не виключно – баз даних,
компютерних програм тощо, питання про відповідність такого А-Додатку вимогам цих Правил
залишається на розсуд СЕУК і рішення останнього у такому випадку не може бути оскаржене
Учасником. Три-місячний період вільного використання А-Додатку розпочинається з дати
завантаження такого А-Додатку на SamsungGALAXYApps та не може бути зменшений Учасником
або його правонаступником.
5Б7. Особливі вимоги до А-Додатку: А-Додаток має використовувати специфічні функції товарів
торговельної марки SAMSUNG, для яких такий А-Додаток призначений (відповідно пункту 1.5.
Правил), а саме – Edge екран, Multi-window, S Pen.
5В. Секція Oculus.
5В1. З метою участі в Секції OculusУчаснику необхідно:
- завантажити та встановити у себе засоби розробки Oculus Mobile SDK(далі – Oculus) за
посиланням https://developer.oculus.com/downloads/mobile/1.0.0.1/Oculus_Mobile_SDK/ /
- розробити додаток (у вигляді компютерної програми) (далі – О-Додаток) для окулярів віртуальної
рельності Gear VR на базі операційної системи Androidз використанням засобів розробки Oculus та
завантажитийого у магазин додатків Oculus Store за посиланням: https://dashboard.oculus.comта
пройти верифікацію, в період з 14 червня 2016 р. по 30вересня 2016 р. У випадку, якщо О-Додаток
подано на верифікацію до 30 вересня 2016 р., строк проходження верифікації продовжується до 31
жовтня 2016 р.
- зареєструватись для участі в Конкурсі до 30 вересня 2016 р. на веб-сторінці http://samsungdevelopers.com.ua/за розміщеною там реєстраційною формою та успішно пройти верифікацію
відповідно до вказівок, надісланих на електронну пошту, вказану при реєстрації. Адреса
електронної пошти, вказана при реєстрації має бути тією самою, яка вказана Учасником при
заватантаженні О-Додатку на Oculus Store.
5В2. Вимоги локалізації.
Вимоги локалізації такі самі як визначено пунктом 5А2.
5В3. Опис О-Додатку при його завантаженні на OculusStoreмає включати в себе посилання на те,
що він виготовлений в рамках Конкурсу із зазначенням назви Конкурсу та хештегу
#SamsungUAinside
5В4. Умови використання Учасником Конкурсу програмної платформи Oculusвизначаються
відповідною угодою між Учасником та власником майнових прав на програмну платформу Oculus.
5В5. Умови завантаження, використання О-Додатків, які розміщуються в інтернет-магазині додатків
OculusStore визначаються відповідною угодою між Учасником Конкурсу та власником майнових
прав та/або адміністратором інтернет-магазину додатків OculusStore. Останнім можуть бути
встановлені додаткові вимоги для О-Додатку (-ів), зокрема, але не виключно – щодо якості ОДодатку, його сумісності, функціональної придатності, прав інтелектуальної власності тощо. Такі
вимоги є обовязковими для дотримання Учасниками Конкурсу.
5В6. Суттєвою умовою Конкурсу є те, що Учасник зобовязується встановити три-місячний період
вільного використання власного О-Додатку (-ів) третіми особами. Під вільним використанням
Додатку
розуміється
можливість
безкоштовного
завантаження
О-Додатку
кінцевими
користувачами, його відтворення, безкоштовного використання О-Додатку обумовленого його
функціональним призначенням. У випадку, якщо для використання всіх функцій О-Додатку
необхідним є завантаження платного стороннього контенту (наповнення), зокрема, але не
виключно – баз даних, компютерних програм тощо, питання про відповідність такого О-Додатку
вимогам цих Правил залишається на розсуд СЕУК і рішення останнього у такому випадку не може
бути оскаржене Учасником. Три-місячний період вільного використання О-Додатку розпочинається

з дати завантаження такого О-Додатку на OculusStore та не може бути зменшений Учасником або
його правонаступником.
5.1. Т-Додатки, А-Додатки, О-Додатки далі за текстом Правил разом іменуються – Додатки, а кожен
окремо може іменуватись – Додаток.
5.2. Строк прийняття Додатків на Конкурс припиняється 30.09.2016 р.
5.3. Результати Конкурсу публікуються на веб-сторінці http://samsung-developers.com.ua/ в строк не
пізніше 12 листопада 2016 р.
5.4. Умови, що виключають участь того чи іншого Додатку у Конкурсі:
- невідповідність Додатку вимогам цих Правил;
- отримання СЕУК та/або власником майнових прав/адміністратором інтернет-магазину додатків
Samsung GALAXY Apps, Google Play та/або інтернет магазину додатків OculusStore рішення органу
судової влади про порушення прав інтелектуальної власності або інших прав третіх осіб Учасником
Конкурсу у звязку із Додатком.
- завантаження Учасником Конкурсу Додатків, заявлених до участі в Конкурсі, на будь-які інші
магазини додатків.
- Додаток, заявлений до участі в Конкурсі, був завантажений на SamsungGALAXYApps, Google Play
або Oculus Storeдо дати початку Конкурсу.
5.5.
За умов, визначених в п.5.4. Правил вище, такий Додаток вилучається з
SamsungGALAXYApps, Google Play або Oculus Storeта вважається таким, що не бере участь в
Конкурсі.

6. ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ.
6.1. Переможцями Конкурсу є Учасники Конкурсу, Додатки яких визначені конкурсним жюрі які такі,
що перемогли у Конкурсі.
6.2. Конкурсне жюрі формується СЕУК за власним вибором останнього.
6.3. Переможці розподіляються за призовими місцями: перше, друге, третє, в залежності від того,
як конкурсне жюрі оцінило їх Додатки.
6.4. Один і той самий Учасник не може обіймати більше одного призового місця в одній Секції,
незважаючи на кількість Додатків, заявлених ним до участі в Конкурсі. У випадку, якщо в межах
Секції кілька Додатків одного Учасника отримали оцінки, необхідні для взяття кількох призових
місць, до уваги береться Додаток, що отримав найвищу оцінку, а інші Додатки не враховуються як
такі, що можуть бути підставою для присудження призового місця.
6.5. Критерії оцінювання:
1) Технічна якість
• відсутність лаггів
• відсутність багів
2) User Interface / User Experience
• Відповідність до стандартів платформи
3) Користність в реальному житті в Україні
4) Локалізація в Україні
• Включено локальний сервіс
• Включено елементи дизайну з національними мотивами
5) Унікальність для ринку України
6) Технічна складність
Кожний критерій оцінюється від 1 до 5 балів. (5 це максимум)

6.6. У випадку, якщо після присудження Учаснику статусу Переможця та відповідного призового
місця, СЕУК стане відомо про невиконання Переможцем вимог розділу 5. Правил та/або настання
умов, визначених пунктом 5.4. Правил, Додаток, який став підставою для присудження відповідного
призового місця у відповідній Секції, вилучається з відповідного інтернет-магазину додатків, а
Учасник втрачає статус Переможця Конкурсуу відповідній Секції та зобовязується повернути Приз
за першою письмовою вимогою СЕУК. Приз має бути повернуто таким Учасником у строк до 10
(десяти) календарних днів з дня отримання від СЕУК відповідної письмової вимоги.
6.7. З метою підтвердження авторства Учасника/Переможця Конкурсу щодо відповідного Додатку,
СЕУК має право вимагати від такого Учасника/Переможця демонстрації запуску виконавчого файлу
Додатку із розширенням .tpk (.wgt, .apk) на обладнанні СЕУК або на обладнанні
Учасника/Переможця. У випадку відмови Учасника/Переможця від такої демонстрації, останній
втрачає право на отримання Призів.
7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРАВ.
7.1. Взяттям участі в Конкурсі Учасник гарантує, що він є єдиним автором Додатку та власником
майнових прав на обєкти права інтелектуальної власності, які використовуються у Додатку,
зокрема, але не виключно такі обєкти як твори, виконання, знаки для товарів та послуг, комерційні
найменування, бази даних тощо, в обсязі, необхідному для належного виконання цих Правил.
7.2. Майнові права на Додатки та його складові частини не передаються у власність СЕУК.
7.3. Передача майнових прав на Додатки третім особам до завершення Конкурсу забороняється. У
випадку передачі майнових прав на Додатки третім особам після завершення Конкурсу, але до
спливу три-місячного періоду, визначеного пунктами 5А6, 5Б6, 5В6. Правил, Переможець Конкурсу
гарантує, що умови відповідного правочину на передачу майнових прав на Додатки із третіми
особами включатимуть в себе застереження, необхідні для дотримання умов цих Правил, зокрема
пунктами 5А6, 5Б6, 5В6 відповідно. В іншому випадку матиме місце настання наслідків,
визначених., пунктом 6.6. Правил.
7.4. Учасник Конкурсу гарантує, що Додатки не порушуватимуть прав третіх осіб та вимог чинного
законодавства України і не призначені для вчинення протиправних, в тому числі кримінальнокараних діянь.
7.5. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Конкурсі всі Учасники погоджуються з умовами такого
договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
7.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та / або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається СЕУК відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому рішення СЕУК є остаточним і не підлягає
оскарженню.
7.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з
Правилами та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
7.7.1. обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо
Конкурсу;
7.7.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе СЕУК з маркетинговою
метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі
третім особам);
7.7.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших
матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його
імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке

використання не буде відшкодовуватися СЕУК та (або) будь-якою третьою особою. Надання
такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
7.7.4. використовувати назву та опис Додатків в цілях реклами товарів СЕУК на території
України без обмеження за видом рекламних засобів, що використовуються для доведення
реклами до її споживачів, а також без обмеження строку такого використання.
7.8.
Участь в Конкурсі є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт
персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
7.9.
Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання)
Учасниками своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Призів.
7.10. З моменту передачі Переможцеві Призів зобов’язання СЕУК за цими Правилами
вважаються виконаними.
7.11. СЕУК забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від
незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
7.12. СЕУК не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником персональних даних.
СУЕК не несе відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
7.13. СЕУК не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин
непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші
непідвладні контролю з боку СЕУК обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких
зобов'язань.

