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KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ 

Z OKAZJI DNIA WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ 2020  
“TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru 

objętego Programem (https://www.pbu2020.eu/pl/pages/231) do wzięcia udziału w Konkursie 

Edukacyjnym dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020. Zadanie ochrony naszej planety ma 

dziś kluczowe znaczenie, dlatego w tym roku hasłem konkursu edukacyjnego jest TOGETHER FOR 

GREENER TOMORROW! 

 

CEL KONKURSU 

24 zakwalifikowane zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy (po 8 zespołów z każdego kraju) zostaną 

zaproszone do wzięcia udziału w Finale konkursu, który odbędzie się w dniach 17-20 września 2020 r. 

w Brześciu (Białoruś). W trakcie Finału, podczas gier, warsztatów i innych działań, uczestnicy z trzech 

krajów będą współpracować w mieszanych, transgranicznych, międzynarodowych zespołach. Uczniowie 

będą mieli okazję wykazać się kreatywnością, wiedzą i umiejętnościami, zawrzeć nowe znajomości 

i zdobyć ekscytujące doświadczenia pracując razem nad zadaniami służącymi ochronie wspólnego, 

transgranicznego środowiska przyrodniczego. Młodzież z pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy spotka 

się, by rozwinąć przydatne umiejętności i możliwości związane z ekologicznym stylem dla osiągnięcia 

wspólnego celu jakim jest „Greener Tomorrow”.  

Każdy z uczestników otrzyma specjalny zestaw materiałów i gadżetów promocyjnych Unii Europejskiej 

i Programu. Organizatorzy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie dla 24 

zakwalifikowanych zespołów.  

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ? 

 Zespoły złożone z 4 uczniów szkół (w tym szkół średnich, artystycznych i muzycznych):  

- w Polsce z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wschodniej części 

województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki);  

- na Białorusi z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego;  

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/231
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- na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, równieńskiego, 

tarnopolskiego i iwano-frankowskiego.  

Uczniowie muszą być w wieku 12-16 lat (nie mogą to być uczniowie klas kończących szkołę przed 

wrześniowym finałem). Zespołowi musi towarzyszyć nauczyciel (kierownik zespołu). Każda szkoła może 

złożyć tylko jedno zgłoszenie. 

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Krok 1.  

Szkoła musi wybrać reprezentację, która wykona zadania wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

 

Krok 2. 

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz dołączyć 

załączniki z wykonanych zadań 

2. Wysłać:  

- pocztą tradycyjną/kurierem ORAZ 

- e-mailem (pliki wideo, zdjęcia, rysunki, teksty itp.), przy czym duże pliki, np. filmy, powinny 

być wysłane jako linki, 

do właściwego Oddziału Programu w swoim kraju: 

- szkoły z Polski – do polskiego Oddziału w Rzeszowie:  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział w Rzeszowie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów 

e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 
 

- szkoły z Białorusi – do białoruskiego Oddziału w Brześciu:  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział w Brześciu 

Transgraniczny Ośrodek Informacji w Brześciu 
ul. Sovetskaya 46, 224005 Brześć, Białoruś 

e-mail: brest@pbu2020.eu 
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- szkoły z Ukrainy – do ukraińskiego Oddziału we Lwowie:  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 
Oddział we Lwowie 

ul. Tyktora 5, Lwów, Ukraina 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

 

Termin złożenia OBU wersji (papierowej i elektronicznej) mija 8 maja 2020 r. (liczy się data dostarczenia 

dokumentów do właściwego oddziału Programu). Zgłoszenia elektroniczne muszą być wysłane na adres 

właściwego oddziału Programu najpóźniej do godz. 14:00 (czasu lokalnego) dnia 8 maja 2020 r.  

Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Krok 3. 

Do 18 maja Organizatorzy dokonają wyboru najlepszych zespołów z każdego kraju. Lista wyników będzie 

oparta na punktacji. Szkoły biorące udział w konkursie po raz pierwszy będą traktowane priorytetowo – ich 

zgłoszenia otrzymają dodatkowe punkty zgodnie z siatką oceny. Zespoły z Polski zostaną ocenione i wybrane 

przez polski Oddział Programu, zespoły z Białorusi – przez Oddział białoruski, a zespoły z Ukrainy - przez 

Oddział ukraiński. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Programu www.pbu2020.eu 19 maja br. Począwszy od tego dnia filmowe prezentacje 24 zakwalifikowanych 

zespołów będą stopniowo publikowane w mediach społecznościowych: na fanpage’u Programu 

www.facebook.com/PBU2020/ oraz pod adresem grupy Konkursu Edukacyjnego (Educational Campaign for 

Schools) https://www.facebook.com/groups/843359965719306/.  

 

Krok 4. 

Zakwalifikowane zespoły zostaną oficjalnie zaproszone do udziału w Finale, który odbędzie się w dniach 

17-20 września 2020 w Brześciu (Białoruś) i muszą potwierdzić swój udział do 15 czerwca 2020. 

 

Krok 5.  

17-20 września 2020 r., Brześć (Białoruś) – Finał Konkursu! 

http://www.pbu2020.eu/
http://www.facebook.com/PBU2020/
https://www.facebook.com/groups/843359965719306/

