ПРАВИЛА КОНКУРСУ
“Фотоконкурс «Мандруйте нашими проєктами»!

Фотоконкурс Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 у
рамках Дня Європейської співпраці 2020 та 30-ї річниці Interreg
§1

Загальні правила
1. Конкурс організовується Програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 20142020 (далі - Програма) її Представництвами (організаторами), які діють у зазначених країнах.
2. Мета Конкурсу - сприяти європейській співпраці, демонструвати результати проектів, що
впроваджуються (або впроваджувались) у польській, білоруській та українській частинах Програми
протягом останніх 15 років (три програмних періоди).
3. Умовою участі у Конкурсі є надсилання правильно заповненої електронної форми заявки відповідно до
Правил участі.

§2

Участь
1.

2.
3.
4.

5.

Завдання для учасників (невелика сім'я / група друзів, мінімум 2 особи) – відвідати місце реалізації
проєкту та сфотографуватися з його результатом / об’єктом (як, наприклад, амфітеатр, відновлена
історична будівля, модернізована дорога чи обладнаний музей - окрім об’єктів, де фотографувати
заборонено) на задньому плані. Найцікавіші фотографії, що мають оригінальну ідею та промоційний
потенціал, матимуть найбільші шанси перемогти у конкурсі. З переліком проєктів можна ознайомитись
на веб-сайті Програми (Ппоєкти 2014-2020 - ТУТабо проєкти 2007-2013 - ТУТ) та точне розташування на
карті (ТУТ або ТУТ). Друга фотографія, зроблена на цьому місці / біля цього місця, повинна містити
інформаційну табличку відповідного проєкту з логотипом або назвою програми PL-BY-UA.
Надсилання цих фотографій із заповненою короткою формою рівнозначне поданню однієї заявки. Та
сама сім’я / група друзів (названа за допомогою абревіатури) може надсилати більше заявок, але
одержить лише одну нагороду.
Заявка заповнюється онлайн: ТУТ до 21 вересня 2020 року (опівночі за центральноєвропейським
часом), до неї слід додати необхідні згоди щодо авторського права, суміжних прав та захисту
персональних даних. Враховується дата отримання форми заявки.
Надіслані фотографії повинні відповідати наступним критеріям, які буде оцінювати Журі конкурсу,
призначене Організатором:
а) привабливість фотографії (промоційний потенціал, інноваційний підхід, оригінальна ідея);
б) відповідність даному проєкту;
в) висока технічна якість фотографії:
- фото має бути чітким, різким, нерозмитим
- тип: jpg, tiff
- розмір: не менше 2 Мб
Матеріали, подані учасниками, не можуть порушувати законодавства, в тому числі, що
стосується прав третіх осіб, ображати релігійні почуття, порушувати принципи соціального

співіснування, а стосовно громадян Польщі - також GDPR ( Загальний регламент захисту даних)
від 27 квітня 2016 року, Журнал законів ЄС L 119 від 4 травня 2016 року та Закон від 4 лютого
1994 р. Про авторське право та суміжні права (зведений текст, Журнал законів 2018 року, пункт
1191, із змінами та доповненнями). Учасник несе відповідальність за виконання цих вимог, а
Організатор залишає за собою право виключити з конкурсу роботи, які порушують ці вимоги.
6. Організатор залишає за собою право використовувати подані фотографії для потреб інших
промоційних заходів Програми,враховуючи авторське право на дану фотографію.

§3

Нагороди
1. Журі конкурсу відзначить 30 кращих робіт (по 10 на країну) наборами туристичної продукції на 4
особи а також промоційними матеріалами до Дня Європейської співпраці 2020 загальною вартістю
біля 100 євро (включаючи намет, килимок, швидкісний бадмінтон, павербанк та ін.).
Додатково,найкращі фото будуть розміщені на веб-сайті програми www.pbu2020.eu та у її профілі у Fb
www.facebook.com/PBU2020/.
2. Результати Конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті програми та у її профілі у Fb 28
вересня 2020 р.
3. Кожен приз (набір для 4 осіб) буде надіслано керівнику групи,зазначеному у формі заявки.
4. Якщо законодавство країни-учасника передбачає сплату податку на прибуток або інші надходження,
пов’язані з отриманням нагороди, це зобов'язання покладається на Учасника.

§4

Заключні положення
1. Правила конкурсу доступні на веб-сайті Програми.
2. Щоб зв’язатися з Організатором, надішліть запити електронною поштою за адресою:
–
–
–

У Польщі: rzeszow@pbu2020.eu
У Білорусі: brest@pbu2020.eu
В Україні: lviv@pbu2020.eu

3. У питаннях, які не охоплені цими Правилами, застосовується чинний Цивільний кодекс, відповідно до
кожної країни.

