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ZASADY KONKURSU 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Celem Konkursu jest promocja wyników Programu Współpracy Transgranicznej 
PolskaBiałoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej "Programem PBU") poprzez 
przedstawienie rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu (zwanych dalej 
"projektami") w materiałach filmowych (zwanych dalej "materiałami"). Organizator 
wybierze najlepsze nagrania wideo promujące projekty/Program oraz ukazujące efekty 
współpracy transgranicznej w obszarze wsparcia. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat 
Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
(dalej "WST"). 

§ 2 
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.  

2. Pracownicy Organizatora i Oddziałów Programu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin nie mogą 
brać udziału w Konkursie.  

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która jest autorem danego materiału lub – jeśli 
materiał ma więcej niż jednego autora – która reprezentuje innych autorów tego materiału 
(również będąc autorem/współautorem), po uzyskaniu ich uprzedniej zgody.  

5. Film powinien przedstawiać rezultaty projektów realizowanych w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Lista projektów jest 
dostępna na stronie internetowej Programu, a dokładna lokalizacja na mapie (TUTAJ). 
Nagrania filmowe mogą być dostarczane w formie spotów reklamowych, wywiadów, klipów 
wideo lub krótkich relacji.  

6. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden film. W przypadku, gdy jeden film 
zostanie wysłany dwukrotnie, ocenione będzie pierwsze zgłoszenie. Dany materiał można 
przesłać tylko raz, niezależnie od liczby jego autorów (jeśli nie jest możliwe ustalenie, kto 
reprezentuje autorów danego materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia 
takiego zgłoszenia). Film wysłany do wcześniejszego konkursu PBU nie będzie brany pod 
uwagę. 

7. Przedłożony materiał musi spełniać następujące kryteria: 

a. nie może przekraczać 3 minut i musi mieć rozdzielczość Full HD (1920x1080 
pikseli), w formatach plików MPEG-2, MPEG-4, QuickTime lub WMV; 

b. jego treść powinna odpowiadać celom i tematyce Konkursu; 

c. powinien informować o Programie PBU i/lub projektach współfinansowanych z 
Programu PBU; 

d. może być przygotowany w języku angielskim, polskim, białoruskim, rosyjskim lub 

https://pbu2020.eu/pl/projects2020
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9Uk1PwzAM/StVzkUaEwJpN4Y4cEFcOKEp8lK3C6RJ5SRDU9X/jtOlWzcQN3++Zz+7Fx25T1TBi1UvfIAQ2bLRmFI4aw5ySstvHXayciq2aFN1DcZjObXLCgNoM6FQEKuPTSlSk4tB5lDuQVtdpsfAmBxKEXbY4ghktM844dChWAlHggtaUOQkYaOdBcPYBIGd1JNqx7G1rQk4E1WIhLLWFqzCGQvP3RC0memIn7o7JO3yeLDnlWBrUqoXmqPi4V6UgmNo2Fkubu+Km2K5WC6KN2fAVuyt0QBFz9b7F4G2WDy/vhRP6ycxbBIvC2GRLuROXDayxgahmrm5dhbxCKR2MsuxdWHH43g0fAGsHgkh4Q5M4ztUutZKum06j97nPVlbCFfhUeAp0fH6pENWMyGNlH+d4/gltUZTTcWz/+hPjmRlmmNjsiI0J1bGyeZEk0CH81udW8+P5tU/iATWG97EWXmd+r07P54eJ/8BAIISOg==
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ukraińskim.  

8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego zgodnie z § 2 wraz z niezbędnymi zgodami. W przypadku małoletnich 
zgoda musi zostać zatwierdzona przez opiekuna prawnego.  

9. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza online: TUTAJ do 30 września 
2021 r. (do północy CEST) - decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego. 

10. Jeśli nie będzie możliwe przesłanie materiałów za pośrednictwem formularza online (np. 
ze względu na ich rozmiar), prosimy o niezwłoczny kontakt w celu ustalenia innego 
sposobu wysyłania plików (e-mail: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu). 

11. Filmy nie mogą naruszać przepisów prawa, w tym praw autorskich innych osób, odczuć 
religijnych, podstawowych zasad współżycia społecznego oraz, w odniesieniu do 
obywateli polskich, RODO – rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231.). Uczestnik jest 
odpowiedzialny za ich nieprzestrzeganie, a Organizator zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia takich prac z Konkursu. 

12. Przesyłając film Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie filmu do celów promocji 
Programu, a w przypadku otrzymania nagrody, na publikację swojego imienia, nazwiska 
i/lub nazwy instytucji, którą reprezentuje (jeśli dotyczy). 

§ 3 
Ocena 

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, którego skład zatwierdza 
Kierownik WST. 

2. Posiedzenie Jury Konkursu jest tajne. Decyzje Jury są ostateczne i nie można się od nich 
odwołać. Dochodzenie prawne jest wyłączone. 

3. Nagrania wideo będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 
• merytoryczna wartość materiału: informacje, zakres i złożoność zagadnień; 
• forma: zrozumiałość, atrakcyjność, oryginalność;  
• pomysł: środki wyrazu (grafika, zdjęcia), zgodność z treścią merytoryczną;  
• wymiar transgraniczny: wykorzystanie informacji na temat współpracy w ramach 

Programu/projektu. 
 

§ 4 
Nagrody 

1. Za najlepsze filmy z każdego kraju (Polska, Białoruś, Ukraina) Jury Konkursu przyzna 3 
nagrody niepieniężne (łącznie 9 nagród) – zestawy atrakcyjnego sprzętu turystycznego z logo 
Programu: 

• I nagroda: o łącznej wartości około 130 EUR (w tym słuchawki, namiot, koc piknikowy, 
zestaw do badmintona, plecak i inne drobne gadżety promocyjne); 

• II nagroda: o łącznej wartości około 90 EUR (w tym powerbank, namiot, koc piknikowy, 
zestaw do badmintona i inne drobne gadżety promocyjne); 

• III nagroda: o łącznej wartości około 70 EUR (w tym namiot, koc piknikowy, zestaw do 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck14lGFEbN5q4EGRzm7KkZLa3zi1o1NRThxObl3k9yjyMt5w/viewform
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badmintona i inne drobne gadżety promocyjne). 

2. Nagrania zostaną opublikowane na kanale Programu PBU na YouTube, jego fanpage'u na 
Facebooku oraz będą prezentowane podczas wydarzeń Programu PBU.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu PBU i jego fanpage’u 
na Facebooku 

4. Jeżeli w kraju Uczestnika przepisy zobowiązują go do zapłaty podatku dochodowego lub 
innych pochodnych z racji otrzymania nagrody, obowiązek ten spoczywa na Uczestniku. 

§ 5 
Przepisy końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Programu PBU. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych filmów na 
potrzeby promocji Programu PBU. 

3. Organizator ma prawo do rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych filmów w ramach 
działań informacyjnych i promocyjnych Programu, w tym danych osobowych autora (nazwisko, 
imię, instytucja, którą reprezentuje, jeśli dotyczy) we wszystkich mediach bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych. 

4. Jeżeli zgłoszenie konkursowe narusza prawa osób trzecich lub ogólnie obowiązujące prawo, 
uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do anulowania, zmiany lub przedłużenia 
Konkursu. 

6. Informacje o zmianach w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu 
PBU: www.pbu2020.eu. 

7. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu leży w gestii Organizatora. 

8. W celu skontaktowania się z Organizatorem prosimy o przesyłanie zapytań za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu. 

9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego danego kraju. 

https://www.pbu2020.eu/pl
https://pbu2020.eu/pl
https://www.facebook.com/PBU2020/
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