
ПРАВИЛА УЧАСТІ В АКЦІЇ 
«НАВЧАЙСЯ БЕЗ РИЗИКІВ: ЗНАЙДЕМО ВАМ 

РОБОТУ АБО ПОВЕРНЕМО КОШТИ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Організатором рекламної акції під умовною назвою «Навчайся без ризиків: 

знайдемо Вам роботу або повернемо кошти» (далі – Акція) є ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙСКIЛЗ» (код ЄДРПОУ 43978155), 
місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Ірининська, 5/24, офіс 92 (далі – Організатор 
Акції). 

1.2. Учасником є фізична особа, яка відповідає вимогам цих Правил, та належним 
чином виконала всі умови участі Учасника в Акції, що передбачені цими Правилами. 

1.3. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі 
(далі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій 
території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі своїх повноважень, а також 
у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. 

1.4. Акція триває з 24 січня 2022 по 28 лютого 2022 включно (далі – Період 
проведення Акції). Організатор Акції залишає за собою право змінити Період проведення 
Акції. 

1.5.  Ця Акція не є лотереєю, азартною грою, послугою в сфері грального бізнесу 
або конкурсом; ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Акція є маркетинговим 
заходом, що проводиться на безоплатних засадах для Учасників з метою рекламування 
послуг Організатора Акції. 

1.6. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію послуг 
Організатора Акції серед населення та підтримання інтересу споживачів до послуг. 

1.7. Під працевлаштуванням розуміється укладання роботодавцем з Учасником 
трудового договору або договору цивільно-правового характеру щодо роботи з професії 
відповідної тематики на умовах оплати праці або виконання роботи, який відповідає 
кандидату без досвіду роботи в конкретній професії. 

1.8. Сприяння у працевлаштуванні здійснюється в регіоні фактичного 
проживання Учасника на території України, що входить до складу Території проведення 
Акції. У разі відсутності попиту на конкретну професію у відповідному регіоні, сприяння у 
працевлаштуванні може здійснюватися в інших регіонах України. 

1.9. Приймаючи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-
яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може 
оброблятися Організатором Акції з метою подальшого можливого розсилання Учаснику 
інформації, у тому числі рекламного характеру, про наступні заходи, конкурси або акції 
Організатора Акції, а також з будь-якими іншими цілями. Приймаючи умови цих Правил, 
Учасник погоджується з обробкою персональних даних (надає згоду на обробку 
персональних даних) з метою використання Організатором Акції та/або іншими 
уповноваженими Організатором Акції особами. Учасник може відкликати згоду на обробку 
Організатором Акції персональних даних, надіславши Організатору Акції відповідну заяву 
в письмовій формі за адресою місцезнаходження Організатора Акції, зазначеною в цих 
Правилах, але при цьому такий Учасник втрачає право на участь в Акції та повернення 
коштів, сплачених Учасником за проходження навчання на відповідному факультеті. 

1.10. Надання Учасником для участі в Акції недостовірних, некоректних або 
неповних даних, у тому числі через засоби зв’язку з таким Учасником, звільняє 
Організатора Акції від обов’язку виконання зобов’язань Організатора Акції, передбачених 
цими Правилами. 

1.11. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів 
приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання 



однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції Учасник засвідчує та 
підтверджує, що ознайомлений та повністю згоден з умовами Правил та зобов’язуються їх 
виконувати. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Учасниками Акції можуть стати повнолітні повністю дієздатні громадяни 

України, які проживають на Території проведення Акції. 
2.2. Учасниками Акції також можуть стати повністю дієздатні громадяни 

іноземних держав, які мають дозвіл на роботу в Україні, дозвіл на проживання, що діє 
мінімум протягом 1 (одного) календарного року після закінчення проходження всіх курсів, 
що входять до факультету, мають інші документи, необхідні для працевлаштування 
відповідно до чинного законодавства України, а також проживають на Території 
проведення Акції. 

2.3. Для отримання статусу Учасника відповідні особи повинні виконувати Умови 
участі Учасника в Акції, дотримуватися інших вимог та обов’язків, встановлених цими 
Правилами. 

2.4. Організатор Акції залишає за собою право формування остаточного списку 
Учасників згідно з умовами, визначеними в цих Правилах. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 
3.1. В Акції приймають участь всі факультети GeekBrains, розміщені на сайті 

https://geekbrains.com.ua/, за виключенням факультетів, зазначених в пункті 3.2 цих Правил. 
3.2. В Акції не приймають участь наступні факультети: "Розробка ігор", "Розробка 

ігор на Unreal Engine 4", "Розробка VR/AR", "Cloud Data Engineering", "Data Engineering", 
"Дизайн звуку: back to basics", "2D-художник ігор", "Комерційна ілюстрація", "Режисура 
кіно: від ідеї до зйомок", "3D-художник в іграх та кіно". 

3.3. Умови участі Учасника в Акції та здійснення Організатором Акції сприяння 
у працевлаштуванні: 

3.3.1. Пройти на Платформі всі обов’язкові до проходження курси, які входять до 
факультету, в терміни, встановлені цим факультетом; 

3.3.2. Переглянути всі відео та вебінари курсів основного навчання на відповідному 
факультеті, курсів поза чвертю та здати підсумкову атестацію. 

3.3.3. Пройти мінімум один факультатив від партнера Організатором Акції (якщо 
це передбачено програмою факультету). 

3.3.4. У встановлений строк самостійно виконати та здати на перевірку не менше 
75 % передбачених курсами відповідного факультету практичних завдань, а також 
отримати за кожну з них позитивну оцінку. Для кожного практичного завдання також 
передбачено можливість перескладання у строк, визначений Організатором Акції. Під час 
виконання завдань Учасник повинен виконувати їх сумлінно та без обману. 

3.3.5. Успішно виконати перевірочні тести за програмою факультету (якщо це 
передбачено програмою факультету). 

3.3.6. Захистити підсумкові проекти, передбачені програмою факультету, а також 
виконати всі тести за блоками, передбаченими програмою факультету, отримати за кожний 
з підсумкових проектів та тестів за блоком оцінку «4» або «5», а також здати підсумкову 
атестацію. 

3.3.7. Пройти всі перевірочні тести, виконати всі практичні роботи з курсів, що 
входять до факультету, а також фінальну практичну роботу після проходження кожного 
курсу, що входить до факультету; при цьому виконаним вважаються роботи, що пройшли 
перевірку та схвалені з боку викладачів та/або експертів, що їх перевіряють; 

3.3.8. Не допускати перерв у проходженні курсу понад 1 місяць; під перервою 
розуміється така ситуація, коли Учасник не виявляє активність на платформі Організатора 
Акції понад 1 місяць, не виконує практичних завдань або не переглядає записи занять; 

https://geekbrains.com.ua/


3.3.9. Подати Заявку на сприяння у працевлаштуванні на електронну адресу 
info@geekbrains.com.ua протягом 1 (одного) календарного місяця з дати завантаження через 
Особистий кабінет на платформі Організатора Акції фінальної практичної роботи з 
відповідного факультету; 

3.3.10. Брати активну участь у пошуку роботи, а саме: бути присутнім на всіх 
кар’єрних консультаціях, в організації яких Організатор Акції приймає участь; 
відгукуватися на всі вакансії, в підборі яких Організатор Акції приймає участь, а також 
самостійно відстежувати вакансії, що публікуються в закритому Telegram-каналі; брати 
участь у призначених Учаснику інтерв’ю з потенційними роботодавцями, активно брати 
участь у пошуку резюме, заповненні портфоліо на сайтах з пошуку проектів або роботи 
відповідно до рекомендацій Організатора Акції; брати участь у волонтерських практичних 
роботах та проектах, запропонованих Учаснику; з метою підвищення рівня компетенцій та 
набуття досвіду протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Учасником пропозиції про 
працевлаштування від роботодавця повідомити Організатора Акції на електронну адресу 
info@geekbrains.com.ua; проінформувати Організатора Акції у випадку відсутності 
результату пошуків. 

3.4. Якщо через 6 (шість) календарних місяців після подання відповідно до цих 
Правил Заявки на сприяння у працевлаштуванні Учасник не отримав жодної пропозиції про 
працевлаштування, Організатор Акції здійснює повернення коштів, сплачених Учасником 
за проходження навчання на відповідному факультеті. 

3.5. Повернення коштів у повному обсязі здійснюється у випадку здачі 
Учасником всіх домашніх завдань, а також отримання оцінок «4» або «5» за всі завдання, 
успішного проходження всіх тестів, а також повної відповідності вимогам, зазначеним у 
цих Правилах. В інших випадках, не пов'язаних із порушенням цих Правил, здійснюється 
часткове повернення коштів; сума коштів, що підлягає поверненню, визначається 
Організатором Акції в односторонньому порядку залежно від успішності проходження 
програми факультету та наявності обставин, що перешкоджали або могли перешкоджати 
сприянню у працевлаштуванні Учасника, але, у будь-якому випадку, не може становити 
менш ніж 20 % вартості навчання на відповідному факультеті. 

3.6. Організатор Акції має право вимагати, а Учасник зобов’язується надати 
список роботодавців (компаній), від яких надійшла відмова у працевлаштуванні Учасника. 

3.7. Учасник, який не виконує або неналежним чином виконує умови цих Правил, 
втрачає право на подальшу участь в Акції, сприяння у працевлаштуванні або поверненні 
коштів, сплачених Учасником за навчання на відповідному факультеті. 

3.8. Зобов’язання Організатора Акції з надання Учаснику сприяння у 
працевлаштуванні вважаються виконаними або припиненими з моменту настання будь-якої 
з нижчезазначених події: 

− при отриманні Учасником від роботодавця пропозиції щодо працевлаштування; 
− у разі відмови Учасника від 3 (трьох) запрошень на співбесіди, направлених 

йому від рекомендованих роботодавців; 
− у разі невиконання або неповного виконання Учасником обов’язків, 

передбачених цими Правилами, зокрема, умов участі Учасника в Акції; 
− у разі визнання Учасника порушником цих Правил, усунений Учасника від 

участі в Акції або анулювання участі Учасника в Акції; 
− у разі, якщо Учасник не відповідає співробітникам Організатора Акції протягом 

більше 1 (одного) календарного місяця по жодному з визначених каналів зв’язку з 
Учасником (пошта, мобільний телефон, месенджери). 

3.9. Організатор Акції не несе відповідальності за відмову роботодавця 
співпрацювати з Учасником з причин, не пов’язаних із рівнем професійних компетенцій, 
зокрема, у разі відмови Учасника від працевлаштування у зв’язку з необхідністю зміни 
місця проживання тощо. 

3.10. Організатор Акції не несе відповідальності за зміни умов ринку праці через 
незалежні від Організатора Акції причини, що спричинили зниження рівня середньої 
заробітної плати або зниження попиту на професію, у тому числі, у зв’язку з обставинами 
непереборної сили (форс-мажор). 
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3.11. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу служб зв’язку, у тому 
числі електронної пошти, соціальних мереж, за будь-які технічні, технологічні або 
інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників будь-яких компаній, установ, 
організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасником та Організатором Акції, 
внаслідок яких повідомлення електронної пошти не надійшли, надійшли із запізненням, 
були втрачені чи пошкоджені тощо. 

3.12.  Вартість користування Учасником мережею Інтернет оплачується 
Учасником за власний рахунок та відповідає стандартній вартості послуги за тарифним 
планом постачальника цієї послуги. Учасник самостійно оплачує будь-які витрати, понесені 
ним у зв’язку з участю в Акції (зокрема, без обмежень, витрати, пов’язані з використанням 
Інтернету для отримання будь-якої інформації про Акцію). 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового 

виконання своїх зобов’язань. 
4.2. Будь-які заходи або дії Організатора Акції, що здійснюються в рамках Акції, 

не є послугами або діяльністю, за які Організатор Акції отримує будь-яку винагороду. Будь-
які заходи, послуги або дії Організатора Акції, що здійснюються в рамках Акції, є 
безоплатними. 

4.3. Організатор Акції залишає за собою право у будь-який момент вводити 
додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої 
спроби недобросовісної поведінки Учасника, участь такого Учасника в Акції може бути 
анульована Організатором Акції. Організатор самостійно здійснюють оцінку сумлінності 
участі в Акції Учасника на підставі наявних у нього можливостей та з урахуванням 
положень чинного законодавства України та цих Правил. Організатор Акції залишає за 
собою право анулювати участь Учасника в Акції, якщо виникне підозра у тому, що Учасник 
використовує методи участі в Акції, які прямо чи опосередковано суперечать цим 
Правилам. 

4.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися 
так, як це заплановано, включаючи причини, спричинені зараженням комп’ютерними 
вірусами, неполадками в комп’ютерних мережах, дефектами, маніпуляціями, 
несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою 
іншою причиною, яка спотворює чи втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність 
або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій розсуд анулювати, 
припинити, змінити або тимчасово призупинити проведення Акції. 

4.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне трактування цих 
Правил або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається 
Організатором Акції. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не 
підлягає. 

4.6. Правила Акції можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції 
протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності 
з моменту опублікування на сайті Організатора Акції та стосуються всіх Учасників. Такі 
зміни або доповнення набирають чинності з моменту їх оприлюднення. 
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