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Положення про премію ім. Є.М. Созонова 

Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячі шахи» на 2013 рік 

 

Загальні положення 
 

1. Премія ім. Є.М. Созонова (надалі – Премія) - загальнонаціональна щорічна 

приватна премія, започаткована з метою підтримки в Україні талановитих та обдарованих 

дітей віком від 10 до 15 років, які досягли успіхів у навчанні та грі в шахи.  

У 2013 році Премія вручається вперше.  

2. Рішенням Правління Всеукраїнського благодійного фонду “Дитячі шахи” на 2013 рік 

було встановлено наступну суму Премії: 

Переможець – 5000 гривень 

 

Вимоги щодо участі в конкурсі на отримання Премії 
 

3. Вимоги до Учасника конкурсу: 

⎯ вік дитини на момент подання електронної заявки - від 10 до 15 років включно; 

⎯ учасник є громадянином України;  

⎯ дитина займається шахами; 

⎯ дитина має успіхи у навчанні; 

⎯ в електронній заявці батьками чи офіційними опікунами Участника надано 

достовірну та точну інформацію; 

⎯ продемонстровано власні досягнення Учасника. 

4. Фонд залишає за собою право звернутися до батьків чи опікунів дитини для 

отримання додаткової інформації про Учасника. 

5. Кандидатура учасника на здобуття Премії, розглядається за умови подання 

електронної заявки до 18-00 год. 26 грудня 2013 року шляхом заповнення анкети за 

посиланням на веб-сайті www.chessforchildren.org або за прямим 

посиланнямhttps://docs.google.com/forms/d/15hq-gOt0dtIIMxsnj0bPqeFGr1otEbRsJlH-

SJBrbis/viewform.  

Електронна заявка заповнюється батьками або офіційним опікуном учасника.  
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Анкети, які будуть заповнені після зазначеного терміну (18-00 год. 26 грудня 2013) до 

розгляду не приймаються.  

На контактну електронну поштову скриньку особи, яка заповнила анкету, протягом 

трьох робочих днів з моменту її заповнення, буде направлено підтвердження про участь 

дитини у конкурсі на здобуття Премії. 

 
Оголошення переможця Премії 

6. Дирекція ВБФ “Дитячі шахи” після отримання всіх заявок проводить їх розгляд на 

відповідність критеріям надання Премії, після чого на розгляд Правління ВБФ “Дитячі шахи” 

формується перелік заявок у вигляді шорт-листа з 10 осіб. Переможець 2013 року, який 

отримує Премію, визначається рішенням Правління Всеукраїнського благодійного фонду 

“Дитячі шахи” із числа учасників, що було зазначено у шорт-листі. Рішення Правління 

ухвалюється голосуванням простою більшістю голосів. У разі виникнення спірної ситуації 

при підрахунку голосів, голос Голови фонду є вирішальним.  

7. Оприлюднення переможця Премії 2013 року відбудеться 28 грудня 2013 року 

шляхом опублікування на веб-сайті www.chessforchildren.org та у засобах масової інформації.  

8. Грошова сума Премії за винятком податків та обов’язкових платежів переводиться 

до 31 грудня 2013 року на розрахунковий рахунок Переможця або його батьків (офіційних 

опікунів), які мають надати для цього необхідні банківські реквізити, паспортні дані та 

ідентифікаційний номер платника податку. У випадку ненадання зазначеної інформації та 

копій документів Дирекція ВБФ “Дитячі шахи” залишає за собою право передати Премію 

Учаснику, який був визначений наступним у шорт-листі на отримання Премії.   

9. Відрахування та нарахування на Премію здійснюється згідно чинного законодавства 

України. Фонд виступає податковим агентом Переможця та сплачує необхідний податок на 

доходи фізичних осіб з Премії. Фонд не несе відповідальності за будь-які банківські 

нарахування та утримання, що можуть виникнути у Переможця  у зв’язку із виплатою суми до 

виплати на банківський рахунок Переможця. 

10. Головним регулюючим документом проекту “Премія ім. Є.М.Созонова 

Всеукраїнського благодійного фонду “Дитячі шахи” є Положення про премію ім. Є.М. 

Созонова Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячі шахи».  

Згода з вимогами Положення є обов'язковою умовою для подачі заявки. 


