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ПРАВИЛА КОНКУРСУ  

«Відкривайте унікальність прикордоння ПБУ» - зимовий випуск 
Фотоконкурс  

 
§ 1 

Загальні правила 
 

1. Конкурс організовує Центр Європейських проєктів - Спільний технічний секретаріат Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі – Програма ПБУ 
або ПБУ). 

2. Метою Конкурсу є популяризація багатства, різноманіття та цінностей, які підтримує 
Програма ПБУ, а також результатів проєктів, що реалізуються у рамках Програми на 
прикордонні Польщі, Білорусі та України. Фотографії, що перемогли, також одержать промоцію 
у Польщі, Білорусі та Україні серед широкої громадськості, установ, які беруть участь у реалізації 
Програми  та серед європейських установ, які співпрацюють з Програмою. 

3. Умовою участі у Конкурсі є подання правильно заповненої електронної форми заявки, 
відповідно до даних Правил. 

4. Фотографії, що подавались на попередні конкурси ПБУ, до конкурсу не приймається. 

§ 2  
Участь 

1.Конкурс є відкритим для всіх – професіоналів та аматорів, незалежно від віку та місця 
проживання.  

2. Учасником Конкурсу може бути лише особа, яка є автором фотографії. Один учасник може 
подати до двох фотографій. Фотографії, що подавались на попередні конкурси ПБУ, не можуть 
подаватися. 

3. Подані фотографії повинні бути зроблені на території Програми (ТУТ). 
 
4.  У рамках фотоконкурсу можна подавати роботи у рамках двох категорій на вибір: 
а) Краса зимової  природи (на території Програми) 

У цій категорії ми виберемо найкращі фотографії, що зображають зиму на прикордонні. 

б) Навколо проєктів ПБУ 

У цій категорії ми виберемо найкращі фотографії, що представляють проєкти, фінансовані 

Програмою. Це можуть бути фотографії, на яких показано: 

http://pbu2020.eu/en/pages/192
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- проєкти, які все ще реалізуються, будь-яка діяльність (заходи), що здійснюються в рамках цих 

проєктів або 

- вже завершені проєкти/заходи  – їхні результати, як вони впливають на життя людей, як вони 

змінили прикордоння. 

Перелік усіх проєктів можна знайти на сайті Програми (ТУТ), а точне розташування - на карті 

(ТУТ). Особливо вітаються фотографії, які представляють наші проєкти у зимовий час. 

5.Надіслані фотографії повинні відповідати наступним критеріям: 

а) привабливість фотографії (промоційний потенціал, інноваційний підхід, оригінальна 
ідея); 
б) відповідність одній із тематичних категорій; 
в) висока технічна якість фотографії: 
- фото має бути чітким, різким, не розмитим 
- тип: jpg, tiff 
- роздільна здатність: не менше 96 dpi 
- розмір: не менше 3 Мб 

6. Умовою участі у Конкурсі є подання правильно заповненої електронної форми заявки, 
відповідно до вимог § 2, а також всіх необхідних згод. Якщо фото подає неповнолітня особа, 
необхідна згода законного опікуна.  

7. Заявку необхідно надіслати через онлайн-форму: ТУТ з 7 лютого по 31 березня 2022 року 
(опівночі за CET). Вирішальною є дата отримання анкети. 

8. Якщо неможливо надіслати фотографії через онлайн-форму, будь ласка, зв'яжіться з 
Організатором (ел. пошта: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu) 

9. Фотоматеріали, 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. 

§ 3 
Оцінка 

1. Фотографії оцінюватиме журі, призначене Організатором. Рішення журі є остаточним. 
2. Фотографії конкурсу будуть оцінені за такими критеріями: 
а) змістовна якість (художня цінність фотографії, оригінальний підхід до однієї з категорій, 
цікава чи новаторська ідея, промоційний  потенціал); 
б)відповідність поставленому завданню; 
б) технічна якість (якість фотографій відповідно до технічних вимог). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZsiKPSuvc9Abjye-WcILadY-rONghCWDT5IGZopcJZ1w0Qg/viewform
mailto:agnieszka.cwikla@pbu2020.eu
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§ 4 
Нагороди 

1. Журі конкурсу присудить 3 негрошові нагороди за найкращі фотографії у кожній країні  
(Польща, Білорусь та Україна) (всього 9 призів)  – набори спортивного/туристичного 
спорядження 

• 1-ше місце - набір туристичного спорядження загальною вартістю біля 100 євро (включаючи 
фітнес-трекер, худі, спортивний рушник, набір бадмінтону, килимок для пікніка, спортивну 
пляшку та інше) 

• 2-ге місце - набір туристичного спорядження  загальною вартістю біля 70 євро (включаючи 
фітнес-трекер, худі, спортивний рушник,  спортивну пляшку та інше) 

• 3-тє місце - набір промоційної продукції  загальною вартістю біля 40 євро (включаючи худі, 
павербанк, спортивний рушник,  спортивну пляшку та інше). 

Організатор залишає за собою право не присуджувати додаткових нагород 

2. Результати Конкурсу будуть оприлюднені на веб-сайті програми: 
https://www.pbu2020.eu/en/news /  та у її профілі у Fb www.facebook.com/PBU2020/. 

3. Якщо законодавство країни-учасника передбачає сплату податку на прибуток або інші 
надходження, пов’язані з отриманням нагороди, це зобов'язання 

 

§ 5 
Заключні положення  

1. Правила конкурсу доступні на веб-сайті Програми. 

2. Організатор залишає за собою право безкоштовно використовувати надіслані фотографії для 
потреб промоції Програми ПБУ. 

3. Організатор має право розповсюджувати та обробляти надіслані фото в рамках 
інформаційно-промоційної  діяльності Програми, у тому числі публікувати  персональні дані 
автора (прізвище, ім’я) у всіх засобах масової інформації без територіальних та часових 
обмежень. 

4. Якщо конкурсна заявка порушує права третіх осіб або спільне законодавство, 
відповідальність несе учасник. 

5. У обґрунтованих випадках Організатор має право скасувати, змінити або продовжити 
Конкурс 

6. Інформація щодо змін до Конкурсу публікуватиметься на веб-сторінці Програми: 
www.pbu2020.eu. 

7.Остаточне тлумачення Правил конкурсу залишається за Організатором.  

https://www.pbu2020.eu/en/news%20/
http://www.facebook.com/PBU2020/
http://www.pbu2020.eu/
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8.Щоб зв’язатися з Організатором, надішліть запити електронною поштою за адресою:  
agnieszka.cwikla@pbu2020.eu  

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