Kansainvälisen “Global Atomic Quiz” -tietokilpailun säännöt
1. Yleiset säännöt
Nämä ovat kansainvälisen “Global Atomic Quiz” (jäljempänä “Projekti”) osallistumista ja tuloksia
koskevat säännöt.
Projektin tavoitteena on tehdä tunnetuksi ydinfysiikan perusteita, kertoa kansainväliselle suurelle
yleisölle atomiteknologian uusimmista saavutuksista maailmalla sekä niiden soveltamisesta
rauhanomaisiin tarkoituksiin.
Projektin kohdeyleisönä (jäljempänä “Osallistujat”) on kansainvälinen suuri yleisö:
- 11–16-vuotiaat koululaiset, jäljempänä “Lapset”.
- 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat, jäljempänä “Aikuiset”.
Osallistumalla Projektiin osallistujat hyväksyvät nämä säännöt (jäljempänä ”Säännöt”).
Projektia sääntelevät nämä säännöt, kyseessä on ei-kaupallinen koulutustapahtuma, ei
promootiotapahtuma eikä arpajaiset.
Yleistä
1.1. Nimi: Kansainvälinen koulutusprojekti «Global Atomic Quiz».
1.2. Projektin alueellinen kohdennus – koko maailma.
1.3. Projektin järjestäjä: Itsenäinen voittoa tavoittelematon atomienergian tietokeskuksia
kehittävä organisaatio “Energy of the Future” (ANO Energy of the Future), INN 7726385219,
KPP 772601001, osoite: 117105, Moskova, Varshavskoe shosse 3 (jäljempänä “Järjestäjä”).
1.4. Projektin kesto:
1.4.1. Projektin yleinen voimassaoloaika: Alkaen 10.11.2021 ja päättyen Palkintojen
myöntämiseen voittajille, mutta viimeistään 31.12.2022. Projektin kokonaiskestoon sisältyy
ajanjakso, jonka aikana Projektin osallistujat suorittavat Projektiin osallistumisen edellyttämät
toimenpiteet; aika, jonka Järjestäjä tarvitsee hankkeen voittajien määrittämiseen; sekä aika, jonka
Järjestäjä tarvitsee luovuttaakseen Palkinnot Voittajille Projektin tulosten perusteella. Projektin
pääsisältö on ydinfysiikan perusteisiin ja ydinteollisuuden saavutuksiin liittyviin kysymyksiin
vastaaminen (jäljempänä ”Tietovisa”) – alkaen 10.11.2021 klo 00:00 ja päättyen 10.11.2021 klo
23:59:29 Osallistujan paikallista aikaa.
1.4.2. Alustava luettelo kaikkiin kysymyksiin oikein vastanneista Osallistujista laaditaan 7 päivän
kuluessa Tietovisan päättymisestä.
1.4.3. Tulosten yhteenveto ja julkistaminen tapahtuu 26.11.2021 mennessä.
1.4.4. Palkinnot luovutetaan voittajille sääntöjen mukaisesti 1.4.2022–31.12.2022.
1.4.5. Palkintojen tarkka myöntämisaika määräytyy myöhemmin, Järjestäjä ilmoittaa siitä
Osallistujille erikseen viimeistään 30 päivää etukäteen.
1.4.6. Järjestäjä voi harkintansa mukaan muuttaa edellä kohdissa 1.4.3.–1.4.5. määriteltyjä
määräaikoja.
1.4.7. Jos palkintoja ei voida luovuttaa voittajille syistä, joihin Järjestäjä ei voi vaikuttaa (mukaan
lukien mm. ylivoimaiset esteet, luonnonkatastrofit, paikallisten tai liittovaltion viranomaisten
asettamat karanteenitoimenpiteet, esteet päästä palkintotapahtumien alueelle), Projektin
Osallistujille tiedotetaan tästä.
1.4.8. Järjestäjä voi harkintansa mukaan peruuttaa tapahtumat tai siirtää niiden ajankohtaa.
1.5. Tapa tiedottaa Projektin osallistujille: Osallistujille tiedotetaan Projektin säännöistä,
aikatauluista ja tuloksista internetissä sivustolla quiz.atomtoyou.com ja sen kaikilla kieliversioilla
(jäljempänä ”Sivusto”).
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1.6.
Ensisijaisesti yhteydenpito osallistujiin ja/tai heidän vanhempiinsa / laillisiin edustajiinsa,
mukaan lukien tietojen ja asiakirjojen tarkistaminen, tapahtuu vain Projektin sähköpostiosoitteesta
info@atomforyou.com
2.
Projektin Osallistujat ja osallistumisehdot
2.1.
Projektin kilpailulliseen osaan voivat osallistua henkilöt, jotka Projektin alkamispäivänä
ovat täyttäneet 11 vuotta tämän sääntödokumentin kohdeyleisömääritelmän mukaisesti. Kaikki
muut osallistujat voivat osallistua Projektiin, mutta niitä ei huomioida kilpailussa. Projektin
alaikäiset osallistujat, jotka nykyisen lainsäädännön vuoksi eivät voi itsenäisesti suorittaa näiden
ehtojen mukaisia toimia, suorittavat ne vanhempiensa (tai laillisten edustajiensa) välityksellä ja/tai
heidän avullaan.
2.1.1. Projektin alaikäiset osallistujat ovat itsenäisesti velvollisia tutustuttamaan vanhempansa
(lailliset edustajansa) näihin sääntöihin ja hankkimaan heidän vanhempiensa (laillisten
edustajiensa) tarvittava suostumus, mukaan lukien hankkeeseen osallistumiseen.
2.2.
Hankkeen kilpailuosaan eivät saa osallistua:
- Järjestäjän työntekijät sekä Järjestäjää edustavat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä
- Kolmansien osapuolten työntekijät ja edustajat, joilla on sopimussuhde järjestäjän kanssa
ja jotka ovat yhteydessä Projektin organisaatioon ja/tai toteuttamiseen, sekä heidän
perheenjäsenensä.
2.3.
Projektin osallistujilla on oikeus saada tietoa Projektista näiden sääntöjen mukaisesti;
2.4.
Hankkeen osallistujilla on seuraavat vastuut:
- Noudattaa Projektin sääntöjä Projektin aikana;
- Antaa järjestäjille oikeaa tietoa itsestään Projektin sääntöjen mukaisesti.
3.
Projektin yleiskuvaus. Projektiin osallistuminen. Projektin voittajien
määrittäminen.
3.1. Projektin tulosten perusteella määräytyvät ne osallistujat, joilla on Projektin sääntöjen
mukaisesti mahdollisuus saada palkintoja Järjestäjältä.
3.1.1. Palkintoina
Järjestäjä
luovuttaa
osallistumismahdollisuuksia
tiedotusja
koulutustilaisuuksiin näiden sääntöjen kohdan 4. mukaisesti. Tapahtumiin osallistuminen ei takaa
osallistujille tuloja, vaan tapahtumat ovat luonteeltaan koulutuksellisia ja niiden tarkoitus on
ruokkia osallistujien kiinnostusta venäläiseen ydinteknologiaan ja venäläisen ydinteollisuuden
saavutuksiin.
3.2.
Projektiin osallistuakseen tulee Osallistujan täyttää kohtien 2.1. ja 2.2. vaatimukset sekä
rekisteröidyttävä Sivustolle.
- Sivustolle rekisteröityminen edellyttää, että hakija antaa seuraavat tiedot itsestään
täyttämällä asianmukaisen rekisteröintilomakkeen:
- Sukunimi, etunimi;
- syntymäaika;
- Yhteystiedot (voimassa oleva matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite);
- 18–34-vuotiaiden ydinteollisuudessa työskentelevien on myös ilmoitettava asemansa ja
työpaikkansa.
- Suostumus Projektiin osallistumiseen ja henkilötietojen käsittelyyn;
- Merkintä vanhemman / laillisen edustajan suostumuksesta osallistua Projektiin ja
vanhempien / laillisten edustajien suostumuksesta alaikäisten osallistujien henkilötietojen
käsittelyyn.
3.2.1. Hakijoita, jotka ovat ilmoittaneet virheellisiä ja/tai puutteellisia tietoja rekisteröitymisen
yhteydessä, ei hyväksytä Projektiin osallistujiksi tai heidät suljetaan myöhemmin pois Projektiin
osallistumisesta, kun Järjestäjä saa rikkomuksen tietoonsa. Järjestäjä voi missä tahansa
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tarkastuksen vaiheessa pyytää (sähköpostitse) hakijalta kopion henkilöllisyystodistuksesta
varmistaakseen ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuuden. Asiakirjojen
toimittamatta jättäminen 2 (kahden) päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä on peruste hakijan
sulkemiselle pois Projektista. Järjestäjällä on oikeus kieltää niitä henkilöitä osallistumasta
Hankkeeseen, joiden ilmoittautumislomakkeita ei ole täytetty asianmukaisesti (syötetyt tiedot ovat
puutteellisia tai virheellisiä). Rekisteröinnin jälkeen Osallistuja ei voi muuttaa sivustolla
rekisteröitymisen yhteydessä syötettyä matkapuhelinta ja sähköpostiosoitetta. Projektiin voi
osallistua vain yhden kerran.
3.2.2. Osallistujat, jotka saavat mahdollisuuden osallistua palkintokoulutustapahtumiin,
määritetään kokonaisuutena seuraavien kriteerien mukaisesti:
3.2.2.1. Ensimmäinen pakollinen kriteeri: ydinfysiikan perusteiden tunteminen ja ydinteollisuuden
maailmanlaajuisia saavutuksia koskevan tietokilpailun tehtävien suorittaminen.
3.2.2.2. Tietokilpailu tapahtuu Internetissä osoitteessa quiz.atomforyou.com, mukaan lukien
kaikki kieliversiot.
3.2.2.3. Tietovisa koostuu 15 atomiaiheisesta kysymyksestä, joiden vaikeusaste vaihtelee, ja niihin
osallistujan on vastattava valitsemalla oikea vastausvaihtoehto.
3.2.2.4. Kysymykset on jaettu kahteen luokkaan osallistujan iän mukaan:
- Luokka "Lapset" 11–16-vuotiaille osallistujille.
- Luokka "Aikuiset" 17-vuotiaille ja sitä vanhemmille osallistujille.
3.2.2.5. Osallistuja voi vastata Tietovisan kysymyksiin vain kerran
3.2.2.6. Aika vastata kysymyksiin on rajaton.
3.2.2.7. Osallistuja voi siirtyä seuraavaan kysymykseen vastaamalla edelliseen kysymykseen.
3.2.2.8.
Tietokilpailussa annettujen oikeiden vastausten lukumäärän perusteella muodostuu
järjestys, jossa Osallistuja on sitä korkeammalla, mitä enemmän oikeita vastauksia hänellä on.
3.2.2.9.
Jos kaksi tai useampi osallistujaa saa saman pistemäärän, he saavat automaattisesti
saman sijoituksen.
3.2.3. Toinen pakollinen kriteeri: Projektin voittajien valinta.
3.2.3.1.
Järjestäjä julkaisee viimeistään kahden päivän kuluessa kohdassa 1.4.2. määritellyn
määräajan umpeutumisesta alustavan luettelon Osallistujista, jotka saivat maksimipistemäärän.
3.2.3.2.
Järjestäjä ottaa yhteyttä alustavalla listalla oleviin Osallistujiin sähköpostitse
tarkistaakseen osallistujavaatimusten ja ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettujen tietojen
noudattamisen. Samalla Järjestäjä lähettää alustavalla listalla oleville pyynnön lähettää Projektin
sähköpostiin skannatut kopiot Osallistujan passista tai syntymätodistuksesta sekä kopion
Osallistujan suostumuksesta tai kopion Osallistujan vanhemman / laillisen edustajan
suostumuksesta osallistua Hankkeeseen, käsittelemään henkilötietoja ja osallistumaan
mahdolliseen tapahtumaan. Jos 2 (kahden) kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona Järjestäjä
on ottanut yhteyttä Osallistujaan ja/tai hänen vanhempiinsa/laillisiin edustajiin, Järjestäjä ei ole
saanut mainittuja asiakirjoja ja/tai Järjestäjällä on perusteltu syy epäillä osallistujan tietojen
oikeellisuutta, rekisteröinnissä ilmoitetut tiedot mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos
puhelinnumero tai sähköpostiosoite ei vastaa rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuja tai Osallistuja
on väärentänyt ikänsä, rekisteröitynyt kuvitteellisella ja/tai jonkun muun nimellä, tällainen
osallistuja poissuljetaan alustavalta listalta ja hän menettää oikeutensa palkintoon.
3.2.3.3.
Osallistujan päätyminen alustavalle listalle ei ole peruste palkintojen
vastaanottamiseen, eikä se tee Osallistujasta Projektin voittajaa.
3.2.3.4.
Voittajat
kussakin
palkintokategoriassa
määritetään
alustavaan
osallistujaluetteloon sisältyvien osallistujien joukosta satunnaisella valinnalla, joka suoritetaan
kolmannen osapuolen tietokonesovelluksella 26.11.2021 mennessä.
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3.2.3.5.
Järjestäjä laatii tuloksista pöytäkirjan, joka julkaistaan Sivustolla ilmoittamalla
kaikkien voittajien nimet. Voittajat saavat myös sähköposti-ilmoitukset. Jos voittaja ei vastaa
Järjestäjälle 14 (neljäntoista) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, voittaja menettää
palkintonsa ja Järjestäjällä on oikeus valita toinen voittaja yllä kuvatulla tavalla.
4.
Palkinnot hankkeen osallistujille
4.1. Kaikki Projektin Osallistujat saavat projektin järjestäjältä sähköisen henkilökohtaisen
sertifikaatin.
4.2.
Pääpalkinto:
4.2.1. Luokka "Lapset" (11–16-vuotiaille osallistujille): voittajille annetaan mahdollisuus
osallistua maksutta yhdelle kansainväliselle "Smart Holidays with the Rosatom School in Russia"
-leirille.
4.2.1.1.
Tässä luokassa voittajia voi olla enintään 3 (kolme).
4.2.1.2.
Voittajille sekä yhdelle saattajalle kullekin tarjotaan majoitus, ruokailut,
sairausvakuutus, lentomatka asuinmaasta tapahtumamaahan ja takaisin sekä kuljetus
leirintäalueelle ja takaisin.
4.2.2. Luokka "Aikuiset" (17-vuotiaille ja sitä vanhemmille osallistujille): voittajat saavat
mahdollisuuden osallistua maksutta koulutusmatkalle yhteen ja/tai useampaan ROSATOMin
ydinlaitokseen.
4.2.2.1.
Enintään 10 (kymmenen) osallistujaa voidaan palkita voittajina tässä kategoriassa.
Koulutusmatkan järjestämishetkellä Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita.
4.2.3. Erikoiskategoria "Nuoret ydinalan asiantuntijat": voittajat saavat mahdollisuuden
osallistua maksutta World Youth Nuclear Congressiin (IYNC-2022), joka pidetään Sotšissa
(Venäjä) 22.–27.5.2022.
4.2.3.1.
Enintään 10 (kymmenen) osallistujaa voidaan palkita voittajina tässä kategoriassa.
Osallistujien tulee olla kongressin aikana 18–35-vuotiaita. Osallistujat voivat olla vain ydinalan
yritysten työntekijöitä.
4.3. Järjestäjä ei ota vastuuta viisumien myöntämisestä voittajille, eikä ole vastuussa Venäjän
federaation
suurlähetystön/konsulaatin
kieltäytymisestä
viisumien
myöntämisestä.
Kieltäytymisessä Osallistujalla ei ole oikeutta vaatia hankkeeseen osallistumiseen liittyvää
korvausta. Организатор не берет на себя ответственность за оформление виз для
победителей, а также не отвечает за отказ посольства/консульства Российской Федерации
в выдаче виз. В случае отказа Участник не вправе требовать каких-либо компенсаций,
связанных с участием в Проекте.
4.4. Kun Venäjän federaation kansalainen on vastaanottanut palkinnon luontoissuorituksena
Venäjän federaation verolain 226 artiklan 5 kohdan mukaisesti, järjestäjä on velvollinen
ilmoittamaan palkinnon voittajalle (voittaja, palkinnon saaja, veronmaksaja) ja rekisteröintipaikan
veroviranomaiselle, että tuloveroa (henkilön tuloveroa) ei ole mahdollista pidättää viimeistään
kuukauden kuluessa sen verokauden päättymisestä, jonka aikana vastaavat velvoitteet ovat
syntyneet. Ottaen huomioon Venäjän federaation verolain 228 §:n 1 momentin 4 alakohdan
säännökset, palkinnon voittajan (voittaja, palkinnon saaja, veronmaksaja) on laskettava ja
maksettava itsenäisesti tuloveron (PIT) määrä. yli 4 000 ruplan suuruisista tuloista saadun
palkinnon arvon muodossa Venäjän federaation verolain 228 §:n mukaisessa järjestyksessä.
Osallistumalla hankkeeseen ja hyväksymällä nämä säännöt osallistujien katsotaan saaneen
asianmukaiset tiedot yllä olevasta velvoitteesta.
4.5. Järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisten verojen ja maksujen suorittamisesta, joista on
säädetty minkään vieraan maan lainsäädännössä palkinnon vastaanottamisen yhteydessä.
Palkinnon saaja vastaa kaikista verojen ja maksujen maksamisesta.
5.
Loppusäännöt
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5.1. Kaikki Projektin järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät erimielisyydet ja riidat ratkaistaan
neuvotteluin. Kiistanalaiset kysymykset, joita ei ratkaista neuvotteluilla, ratkaistaan Järjestäjän
toimipaikan tuomioistuimessa Venäjän federaation aineellisen ja prosessilain mukaisesti.
5.2. Osallistujat, vanhemmat ja/tai lailliset edustajat vastaavat itse kaikista näissä säännöissä
määrättyjen asiakirjojen hankkimisesta, kaikkien Projektiin osallistumiseen tähtäävien toimien
suorittamisesta.
5.3. Kaikki käsinkirjoitetussa muodossa olevat asiakirjat on kirjoitettava selkeästi. Skannattujen
kopioiden, ja valokopioiden tulee olla täysin luettavissa, muuten Järjestäjällä on oikeus pitää niitä
epäkelpoina.
5.4. Jos koulutustilaisuuksia on mahdotonta järjestää suunnitellusti syistä, joihin Järjestäjä ei voi
vaikuttaa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ylivoimaiset esteet, luonnonkatastrofit, paikallisten
hallitusten ja/tai liittovaltion viranomaisten päättämät karanteenitoimet, alueiden sulkeminen)
Järjestäjällä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tapahtumat tai muuttaa niiden pitoaikaa.
Tässä tapauksessa Osallistujalla ei ole oikeutta vaatia minkäänlaista korvausta liittyen Projektiin
osallistumiseen ja/tai palkintotapahtuman peruuttamiseen (lykkäämiseen).
5.5. Järjestäjällä on oikeus käyttää kolmansia osapuolia hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen
puitteissa tapahtuvien toimien suorittamiseen.
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