
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОНЛАЙН-ХАКАТОН:
«ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІВЧАТ ЕНЕРГЕТИКОЮ».

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Ці умови (далі — Умови) визначають порядок організації та проведення Другого
Всеукраїнського онлайн-хакатону: "Як зацікавити дівчат енергетикою".

1.2. Другий Всеукраїнський онлайн-хакатон: "Як зацікавити дівчат енергетикою" – це
триденний онлайн-захід для студенток віком 16-24 роки, спрямований на підвищення
рівня знань дівчат про гендерну рівність та розробку командних проєктів на тему
заохочення школярок до вибору енергетичних спеціальностей (надалі – Хакатон).

1.3. Організаторами Хакатону є:

Громадська організація «Центр «Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності» (ініціатива Дівчата STEM) в рамках грантової ініціативи «Дівчата в
енергетиці», що реалізується за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки
(ПЕБ) (далі  — Організатори).

Організатори Програми залишають за собою право залучати інші зацікавлені сторони
у якості Партнерів Програми – підприємства, освітні заклади, органи державної влади
та місцевого самоврядування тощо.

1.4. Хакатон проходить 21-23 квітня 2021 року на вебплатформі ZOOM.

2.1. Цільова аудиторія.
В Хакатоні зможуть взяти участь дівчата віком з 16 до 24 років, студентки ЗВО та
професійно-технічних навчальних закладів усіх спеціальностей, які зацікавлені
енергетичною сферою та мають мотивацію до участі в Хакатоні.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

3.1. Мета Хакатону – розробити командні проєкти на тему заохочення школярок до
вибору енергетичних спеціальностей, підвищити рівень знань дівчат про гендерну
рівність та навчити їх дизайн-мисленню.

3.2. Досягнення мети Хакатону здійснюється через реалізацію таких завдань:

- опанування учасницями знань щодо гендерної рівності та дизайн-мислення;
- розробка учасницями групових проєктів щодо залучення дівчат в енергетику;
- знайомство учасниць з жінками, які побудували кар’єру в енергетиці;
- менторський супровід команд;
- проходження кар’єрної консультації щодо початку кар’єри в енергетичній сфері та
подальшого її розвитку.



РЕЄСТРАЦІЯ НА УЧАСТЬ ТА ВІДБІР УЧАСНИЦЬ.

4.1. Відкриття реєстрації на участь у Хакатоні оголошується шляхом публікації анонсу
на офіційній сторінці спільноти “Дівчата STEM” у Facebook, Instagram, Telegram, на
каналах ЗМІ, в емейл-розсилці з посиланням на реєстраційну форму.

4.2. Для участі необхідно до 11 квітня включно заповнити реєстраційну форму та
описати свою мотивацію:
https://forms.gle/jx6E1D7w7mTC4aGV8

4.3. За описаною в реєстраційній формі мотивацією, експертне журі з
представників/ць Організаторів відбере 40 дівчат для участі у Хакатоні.

4.4 Обов’язковою умовою участі є присутність учасниць впродовж всього часу
проведення заходу.

4.5. За необхідності Організатори відправлятимуть листи-сприяння щодо участі у
Хакатоні для навчальних закладів відібраних учасниць. Про необхідність
листа-підтримки та контактні дані для його надсилання учасниці вказують у
реєстраційній формі.

4.6. Якщо учасниця не бере участі в командній роботі та/або відсутня під час
навчальних і менторських сесій та/або фінального представлення проєкту своєї
команди, про що свідчить щоденна реєстрація на Хакатон, що відбувається
автоматично під час підключення, вона втрачає статус учасниці і не зможе отримати
сертифікат підтвердження участі в Хакатоні та передбачені Хакатоном подарунки для
учасниць.

4.6. Відібрані учасниці, яким на момент події не виповнилося 18 років, мають надати
«Згоду батьків на обробку персональних даних, на фото-, відеозйомку, відтворення,
використання та поширення фото та відео дитини» за встановленим зразком від
Організаторів заходу. (Додаток 1)

4.7. До участі у Другому Всеукраїнському онлайн-хакатоні: "Як зацікавити дівчат
енергетикою" не можуть подавати реєстраційні заявки студентки, які вже брали
участь у Першому хакатоні, що проходив 24-26 лютого 2021 року.

ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ.

3.1. Перший день Хакатону:

● Відбувається представлення учасниць, знайомство та об’єднання в
команди.

● Учасниці відвідують майстер-клас з гендерної рівності.
● Проходить онлайн-зустріч та спілкування учасниць з жінками, які

будують успішну кар’єру в енергетиці.

https://forms.gle/jx6E1D7w7mTC4aGV8?fbclid=IwAR2dBRGJ3zXHweRX8EexzorITv1E9e-hSXlBVJLLNTBRyMIB7GT1Yt4MOcs


3.2. Другий день Хакатону:

● Учасниці беруть участь в сесіях з дизайн-мислення.
● На основі прослуханих сесій команди розробляють проєкти на тему

заохочення дівчаток шкільного віку до енергетичних спеціальностей.
● У процесі розробки проєктів учасниць підтримує команда менторів та

менторок.
● Проходить робота в групах онлайн в ZOOM.
● Учасниці представляють проміжні результати розробки проєкту

менторам/кам для отримання зворотного зв’язку.
● Учасниці відвідують майстер-клас: «Презентація та пітчинг».
● Команди розпочинають готувати презентацію для Представлення свого

проєкту, яке відбувається на третій день хакатону.

3.3. Третій день Хакатону:

● Учасниці працюють в командах та з менторами/ками.
● Кожна команда остаточно оформлює свій проєкт в презентації для

подальшого фінального Представлення проєктів.
● До моменту захисту учасниці мають надіслати презентацію

Організаторам.
● Учасниці проходять групову кар’єрну консультацію.
● Команди представляють свої проєкти. Проходить оцінювання журі.
● Відбувається церемонія нагородження.

3.4 Переможниці Хакатону отримують цінні призи від Організаторів та Партнерів
заходу.

ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖНИЦЬ.

4.1. Кожна команда повинна оформити ідею свого проєкту у презентацію
(PowerPoint, Google Slides тощо).
4.2. До початку фінального Представлення проєктів команда повинна передати свою
презентацію Організаторам.
4.3. Під час фінального Представлення проєктів кожна команда презентує свій проєкт
згідно рекомендованої структури презентації.
4.4. Склад журі формується з команди менторів/ок та Організаторів.
4.5. Критерії оцінки проєктів:

● Відповідність темі Хакатону.
● Креативність.
● Реалістичність та можливість масштабування.
● Якість проєкту.
● Презентація.



4.6. Журі обирає три команди, які посідають, відповідно, «Перше», «Друге» і «Третє»
місця.

4.7. Усі рішення Журі є остаточними та не підлягають оскарженню.

4.8. Переможниці оголошуються в кінці третього дня Хакатону під час Церемонії
нагородження.

ПРИЗИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖНИЦЬ.

5.1. Учасниці та переможниці Хакатону отримують електронні сертифікати участі та
дипломи переможниць.
5.2. Учасниці команд, що посіли призові місця отримують подарунки від
Організаторів:

● Учасниці команди, що посіла перше місце отримують: ліхтарик, павербенк,
фітнес-браслет, портативна колонка, жорсткий диск, рюкзак.

● Учасниці команди, що посіла друге місце отримують: ліхтарик, павербенк,
фітнес-браслет, портативна колонка.

● Учасниці команди, що посіла третє місце отримують: ліхтарик, павербенк,
фітнес-браслет.

5.3. Усі учасниці Хакатону, які відвідували всі три дні Хакатону та брали участь у
роботі команди, отримують сувенірну продукцію від Організаторів Хакатону: худі,
блокнот, ручка, екосумка.
5.4. Виняток щодо отримання сертифікатів, дипломів, сувенірної продукції та
подарунків описаний у пункті 4.6. цього Положення.

ЗБІР ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Організатори є власниками персональних даних всіх Учасників/ць, зібраних в
рамках Програми.

6.2. Кожен/на учасник/ця Хакатону своєю участю в Хакатоні підтверджує, що надає
свою згоду Організаторам на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому
числі за межі України, власних персональних даних, зазначених в цьому Положенні,
на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Всі
дані, надані Учасниками/цями, будуть оброблятися виключно з метою організації
Хакатону та звітних цілях, виконання вимог законодавства України, в тому числі
податкового.

6.3. Учасники/ці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін
до персональних даних та їх видалення шляхом направлення відповідної письмової
вимоги Організаторам, за е-адресою stem@csr-ukraine.org.ua



6.4. Персональні дані Учасників/ць зберігаються до моменту направлення письмової
вимоги Учасників/ць щодо їх видалення.

6.5. У разі отримання від Учасника/ці письмової вимоги щодо видалення його/її
персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку його/її персональних
даних, такий/а Учасник/ця не допускається до подальшої участі у Хакатоні.

6.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час
заповнення реєстраційної форми, проходження опитувань через форми опитування
впродовж Хакатону, надання Організаторам Учасниками/цями звітних презентацій та
передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування,
уточнення і видалення. Організатори забезпечують захист персональних даних,
наданих кожним/ою Учасником/цею, від незаконної обробки та незаконного доступу
відповідно до чинного законодавства України. Організатори мають право передавати
персональні дані учасників/ць третім особам з метою виконання умов даних правил
та з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасники/ці
погоджуються з тим, що Організатори не зобов’язані повідомляти Учасникам/цям про
таких третіх осіб, в тому числі за межами території України з дотриманням норм
чинного законодавства.

ФІНАНСУВАННЯ.

7.1. Хакатон проводиться в рамках грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що
реалізується за фінансової підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ).

7.2. Можливе додаткове фінансування від компаній-партнерів Хакатону, зокрема
надання гранту команді-переможниці на реалізацію свого проєкту, розробленого під
час Хакатону.



Додаток 1

ЗГОДА

на обробку персональних даних, на фото-, відеозйомку, відтворення, використання та
поширення фото та відео дитини

Ми, батьки______________________________________________________________________,

(ПІБ дитини)

«_______»_____________  __________ року народження,

паспорт/свідоцтво про народження дитини (необхідне підкреслити) серія _____ N

______________, виданий/видане  __________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Мати: __________________________________________________________________________,

(ПІБ)

паспорт _____________, виданий __________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________

Батько :_________________________________________________________________________
(ПІБ)

паспорт _____________, виданий __________________________________________________ ,

_______________________________________________________________________________,

Підписавши цей документ, даємо свою згоду на:

1. Здійснення обробки Організатором наших персональних даних та персональних
даних нашої дитини, у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів,
ідентифікаційних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, місце навчання тощо),
паспортних даних та/або даних свідоцтва про народження та інших даних з метою
підготовки та організації Другого Всеукраїнського онлайн-хактону “Як зацікавити
дівчат енергетикою”, який проводиться в рамках грантової ініціативи «Дівчата в
енергетиці», що реалізується Центром “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) за
підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), здійснення прав та
виконання обов’язків Організатором у сфері здійснення цивільних правовідносин,
тощо, включаючи, але не обмежуючись, підготовкою статистичної, довідкової та
іншої інформації щодо учасників/ць конференції тощо. Персональні дані, на обробку
яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених



законодавством. Передача персональних даних третім особам у випадках, не
передбачених законодавством, здійснюється за погодженням з нами або дитиною
після досягнення нею повної цивільної дієздатності.

2. Зйомку нашої дитини та її зображення на фото- чи відеоплівці, використання її
фотографічного зображення та відеозапису з її участю в Другому Всеукраїнському
онлайн-хакатоні «Як зацікавити дівчат енергетикою», що проводиться в рамках
грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що реалізується Центром “Розвиток
КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки
(ПЕБ).

3. Публічний показ, відтворення та розповсюдження інформаційних матеріалів, з
зображенням моєї дитини, відеозаписів за її участі будь-яким незабороненим законом
способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного
показу, відтворення та/чи розповсюдження в рамках грантової ініціативи «Дівчата в
енергетиці», що реалізується Центром “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) за
підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), що організовує Другий
Всеукраїнський онлайн-хакатон «Як зацікавити дівчат енергетикою»,

4. Використання та поширення коментарів, відповідей на запитання, точок зору моєї
дитини будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного
показу, відтворенні та розповсюдженні зображення моєї дитини та відеозапису за її
участю, в рамках грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що реалізується
Центром “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) за підтримки USAID Проєкту
енергетичної безпеки (ПЕБ), що організовує Другий Всеукраїнський онлайн-хакатон
«Як зацікавити дівчат енергетикою»,

Ми усвідомлюємо та погоджуємося, що використання зображення нашої дитини та
відеозапису за її участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження
інформаційних матеріалів з її зображенням та відеозаписів за її участю є безоплатним та
зобов’язуємося не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб,
що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких інформаційних
матеріалів та відеозаписів у рамках грантової ініціативи «Дівчата в енергетиці», що
реалізується Центром “Розвиток КСВ” (ініціатива Дівчата STEM) за підтримки USAID
Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ), що організовує Другий Всеукраїнський
онлайн-хакатон «Як зацікавити дівчат енергетикою».

Мати:  ____________________________ «     » _________ 2021 р.

(особистий підпис та ПІБ )

Батько: ____________________________ «      » __________  2021 р.

(особистий підпис та ПІБ )


