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ПРАВИЛА КОНКУРСУ 
 

§ 1 
Загальні положення 

1. Метою Конкурсу є популяризація результатів Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі – Програма ПБУ) шляхом 
демонстрації результатів проєктів, що реалізуються в її рамках (далі - проєкти), у 
відеоматеріалах (далі - матеріали) ). У той же час, наміром Організатора є відбір 
найкращих відеозаписів, які просувають Програму та представляють транскордонне 
співробітництво на території підтримки. 

2. Організатором конкурсу є Центр європейських проєктів - Спільний технічний 
секретаріат Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020 (далі – СТС). 

§ 2 
Умови участі 

1. У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі незалежно від віку та місця проживання.  

2. Працівники Організатора та представництв Програми, а також члени їхніх сімей не 
можуть брати участь у конкурсі.  

3. Участь у конкурсі безкоштовна.  

4. Учасником Конкурсу може бути особа, яка є автором даного матеріалу, або, якщо 
матеріал має більше, ніж одного автора, яка представляє інших авторів цього матеріалу 
(одночасно будучи його автором), отримавши їхню попередню згоду.  

5. У фільмі повинні бути представлені результати проєктів, реалізованих в рамках 
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. 
Список проєктів доступний на сайті Програми, а місця їхньої реалізації на карті (ТУТ). 
Відеоматеріали можуть бути надані у форматі рекламних роликів, інтерв'ю, відео та 
коротких репортажів.   

6. Кожен учасник конкурсу може надіслати на конкурс один відеозапис. У випадку, якщо 
одне відео буде надіслано двічі, то оцінюватися буде найперша заявка. Відеоматеріал 
може бути поданий один раз, незалежно від кількості його авторів (у тому випадку, коли 
неможливо визначити, хто представляє авторів даного матеріалу, Організатор залишає 
за собою право пропустити таку заявку). Відеоматеріали, представлені раніше на інших 
конкурсах ПБУ, розглядатися не будуть. 

7. Надіслані матеріали повинні відповідати наступним критеріям: 

a. відео не може перевищувати 3 хвилин і повинно бути у форматі Full HD 
(1920x1080 пікселів), а також у файлах формату MPEG-2, MPEG-4, QuickTime 
або WMV;  

b. їхній зміст повинен відповідати цілям та тематиці Конкурсу; 

c. відео повинно інформувати про Програму та/або проєкти, що фінансуються 
Програмою; 
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d. відео може бути підготовлене англійською, польською, білоруською, 
російською або українською мовами.  

8. Умовою участі у Конкурсі є надсилання правильно заповненої форми заявки 
відповідно до § 2 із прийнятими згодами. Що стосується неповнолітніх осіб, то згода 
повинна бути надана законним опікуном.  

9. Заявку потрібно надіслати через онлайн-форму, доступну ТУТ до 30 вересня 2021 р. 
(опівночі CEST) – визначальною є дата отримання заявки у вигляді заповненої форми. 

10. Якщо неможливо надіслати матеріали через онлайн-форму (наприклад, через їхній 
розмір), будь ласка, зв’яжіться з нами негайно після надсилання форми, щоб 
організувати інший спосіб надсилання файлів (e-mail: agnieszka.cwikla@pbu2020.еu). 

11. Відео, надіслані учасниками, не можуть порушувати права, включаючи права третіх 
осіб, ображати релігійні почуття, порушувати принципи соціального співіснування та 
стосовно польських громадян - RODO - положення про захист персональних даних 
від 27 квітня 2016 р., Щоденник законів ЄС L 119 від 05.05.2016 та Закон від 4 лютого 
1994 р. Про авторські та суміжні права (зведений текст, Щоденник законів від 2018 
р., п. 1191, зі змінами та доповненнями). Відповідальність за їхнє недотримання 
покладається на Учасника, а Організатор залишає за собою право виключити такі 
роботи з Конкурсу. 

12. Надсилаючи фільм, Учасник тим самим погоджується на використання його для 
просування Програми та опублікування свого імені, прізвища та/або назви установи, 
яку він/вона представляє у разі отримання призу.  

§ 3 
Оцінка 

1. Оцінку відеозапису проводить журі конкурсу, склад якого затверджує керівник СТС. 

2. Засідання конкурсного журі є закритим. Рішення конкурсного журі є остаточними і не 
можуть бути піддані сумнівам. Спроба дійти правди юридичним шляхом виключена. 

3. Відеозаписи будуть оцінені за такими критеріями: 
• змістовна цінність матеріалу: інформативна цінність, обсяг та складність 

проблематики; 
•  форма: доступність, привабливість, оригінальність;  
• оформлення: засоби вираження (графіка, фотографії), відповідність оформлення 

змісту;  
• транскордонний вимір: використання інформації про співпрацю в рамках 

Програми/проєкту. 
 

§ 4 
Призи 

1. За кращі відео учасників з кожної країни (Польщі, Білорусі, України) журі конкурсу 
присудить по 3 негрошових призи (всього 9 призів) - комплекти туристичного 
спорядження з логотипами Програми: 

• Призи за 1 місце: загальною вартістю приблизно 130 євро (включаючи 
навушники, намет, плед для пікніка, набір для бадмінтону, рюкзак та інші 
невеликі рекламні сувеніри). 
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• Призи за 2 місце: загальною вартістю приблизно 90 євро (включаючи портативний 
павербанк, намет, набір для бадмінтону та інші невеликі рекламні сувеніри). 

• Призи за 3 місце: загальною вартістю приблизно 70 євро (включаючи намет, 
набір для бадмінтону та інші невеликі рекламні сувеніри).  

2. Відеозаписи будуть опубліковані у сервісі YouTube на каналі Програми, на офіційній 
сторінці Програми у соціальній мережі фанатів Facebook та демонструватися під час 
програмних заходів.  

3. Результати конкурсу будуть оголошені на веб-сайті Програми та на її офіційній сторінці у 
Facebook.  

4. Якщо в країні Учасника правові норми зобов’язують його сплачувати податок на 
прибуток або інші оплати за отримання призів, це зобов'язання покладається на 
Учасника. 

§ 5 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Правила Конкурсу розміщено на веб-сайті Програми.  

2. Організатор має право безкоштовно використовувати надіслані відеоматеріали в рамках 
просування Програми ПБУ.  

3. Організатор конкурсу має право поширювати та обробляти надіслані відеороботи в 
рамках інформаційно-промоційних заходів Програми, включаючи особисті дані автора 
(прізвище, ім’я, установа, яку він/вона представляє) у всіх засобах масової інформації без 
територіальних та часових обмежень.  

4. Учасник несе повну відповідальність у тому випадку, якщо його конкурсна заявка 
порушує права третіх осіб або загальновизнані правові норми. 

5. В обґрунтованих випадках Організатор має право скасувати, змінити або продовжити 
конкурс. 

6. Інформація про зміни до конкурсу буде розміщена на веб-сайті Програми: 
www.pbu2020.eu. 

7. Остаточне тлумачення Правил конкурсу покладається на Організатора. 

8. Для того, щоб зв’язатися з Організатором, будь ласка, надсилайте запити електронною 
поштою на адресу: agnieszka.cwikla@pbu2020.eu 

9. У питаннях, які не охоплені цими Правилами, застосовуються відповідні положення 
Цивільного кодексу відповідної країни.   
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