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Transgraniczny Konkurs internetowy dla młodzieży 
z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 

"TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 
INFORMACJE OGÓLNE 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza 
młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym 
konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay) 
organizowanym przez Brest Transboundary Infocentre.  

CEL KONKURSU 

Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego konkurs dotyczy tego 
tematu. Hasłem konkursu jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”. Naszym celem 
jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w 
promowanie jednego z głównych tematów wspieranych przez Program - ochrony środowiska 
transgranicznego i tworzenia wokół nas bardziej ekologicznego świata. Chcemy promować 
ten temat, uwzględniając potencjał nastolatków i ich kreatywność. 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ? 

1. Młodzież (osoby lub grupy maks. 4 osoby) w wieku 12-16 lat i mieszkające na obszarze
Programu PBU:
- 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;
- na Ukrainie z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, równieńskiego,

tarnopolskiego i iwano-frankowskiego.
2. Każda osoba może być uczestnikiem tylko jednej grupy, każda grupa może złożyć tylko

jeden formularz.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 

1. Krok 1. SKŁADANIE FORMULARZA

a) Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wykonaj zadania w nim opisane.
Wyślij wypełniony formularz i inne materiały (krótki opis, krótki film i projekt eko-
billboardu) w formacie elektronicznym do odpowiedniego oddziału PBU w swoim
kraju:

• W Polsce – do polskiego oddziału w Rzeszowie:
adres email: rzeszow@pbu2020.eu

• Na Białorusi - do białoruskiego oddziału w Brześciu:
adres email: brest@pbu2020.eu

• In Ukraine – do ukraińskiego oddziału we Lwowie:
adres email: lviv@pbu2020.eu
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b) Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (czasu lokalnego) w dniu 31 
lipca 2020 r. 
Zgłoszenia otrzymane po tej dacie nie będą brane pod uwagę. 

c) Do 21 sierpnia organizatorzy wybiorą drużyny z każdego kraju, które przejdą do 
drugiego etapu konkursu. Uczestnicy z Polski będą oceniani przez polski oddział, 
zespoły z Białorusi - przez białoruski oddział, a zespoły z Ukrainy - przez ukraiński 
oddział. 

d) Do drugiego etapu zaprosimy wszystkich uczestników, których prace: 
- będą zgodne z tematem konkursu; 
- będą miały logo Programu, emblemat UE, pełną nazwę Programu i adres strony 
internetowej; 
- nie będą zawierały nieodpowiednich treści. 

Lista zespołów zaproszonych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej Programu i na jej fanpage'u.  

Krok 2. PROMOCJA NA FACEBOOKU 

a) Poproś znajomych, rodzinę i sąsiadów, aby udostępnili twój krótki film oraz eko-
billboard na swoim FB (udostępnij z jednego profilu FB dla całego zespołu). 

b) Do 14 września wyślij linki (pokazujące ilość udostepnień z jednego profilu FB dla 
całego zespołu. Może to być inny profil FB dla filmu i billboardu) pokazujące liczbę 
udostępnień na ten sam adres e-mail, na który wysłałeś formularz zgłoszeniowy ( 
krok 1. powyżej). Linki pokażą nam liczbę akcji, dzięki czemu będziemy mogli 
zobaczyć, kto wygra.. 

Najwyższa liczba udostępnień wygrywa!  

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w Europejskim Dniu Współpracy - 21 września na 
stronie internetowej Programu i jej fanpage'u.  
 

2. Zwycięzcy - pierwsze sześć miejsc (dwie drużyny z każdego kraju) zostaną nagrodzone 
wyjątkowymi i atrakcyjnymi materiałami promocyjnymi i gadżetami UE i Programu. Na 
pewno polubisz nasze nagrody!   

Nagrody zostaną przesłane pocztą lub przekazane bezpośrednio zwycięzcom.  

ZGODA 

Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wszystkich materiałów przesłanych 
na konkurs w celu promocji Programu. Wysyłając formularz zgłoszeniowy, wyrażasz zgodę na 
bezpłatne korzystanie z przesłanych materiałów (licencja niewyłączna) na czas nieokreślony, 
bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie drukowanej, audio i wideo oraz w Internecie 
we wszystkich działaniach oraz publikacjach związanych z tym konkursem i promocją 
Programu. 
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