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КОНКУРС ВІДЕОРОЛИКІВ 

на нагороду Міністра інвестицій та економічного розвитку Польщі та 
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 

2014-2020. 
 
 

Правила участі: 

1. Конкурс організовується Маршалковським управлінням Підкарпатського воєводства 
від імені Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020 

2. Мета конкурсу - популяризувати багатство і різноманітність культурної спадщини 
прикордонної території Польщі, Білорусі та України шляхом отримання оригінальних, 
власницьких фільмів на тему. Відеоролик-переможець буде транслюватись, зокрема, 
під час заходів фестивалю Схід культури 2019, загальна кількість учасників яких 
оцінюється в 300 000 осіб 

3. Конкурс відкритий для дорослих учасників. Автором одного відеоролика може бути 
тільки одна людина. Один автор може подати будь-яку кількість відеороликів. 

4. Технічні вимоги до відеоролика: 

а) тривалість: від 30 до 60 секунд; 

б) техніка: будь-яка відеотехніка, слайд-шоу або анімація, із звуковою доріжкою 
(власною або з безкоштовної музичної бази даних), без додаткових послуг та відомих 
третіх сторін; 

в) початкові та заключні титри, а також інші написи або логотипи не можуть бути 
включені до відео  - вони будуть додані Організатором з ім'ям та прізвищем автора; 

г) формат запису: відеоролик повинен бути записаний на DVD або інший електронний 
носій, з урахуванням вимог п.6, у загальновживаному форматі, мати технічні 
характеристики, що дозволяють трансляцію відповідної якості на екранах телебачення 
та кінотеатрів, великих зовнішніх екранах та веб-сайтах. Мінімальна якість: FULL HD, 
розширення: 1920x1080 пікселів, MPEG 4 H264 або нестиснений формат файлів AVI. 
Крім того, на диску (або іншому носії), з урахуванням вимог п.6, слід зберегти файл, 
який використовувався як звуковий супровід. Організатор залишає за собою право 
відхилити матеріали низької технічної якості або у форматі, який робить неможливим 
трансляцію, описану вище.  

ґ) ім'я та прізвище автора, а також назва (код) відеоролика з макс. 10 символів повинні 
бути записані на DVD (або іншому носії), з урахуванням вимог п.6. 
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5. Обов’язковою вимогою для участі у конкурсі є відправка відеоролика до 31 травня 
2019 року за адресою, з урахуванням вимог п.6: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Biuro “Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów, Polska 

разом з заповненою анкетою та згодами щодо авторського права, суміжних прав та 
захисту персональних даних. Береться до уваги дата отримання посилки 
Організатором. 

6. У виняткових випадках, якщо відправка DVD або іншого електронного носія, 
зазначеного вище в пунктах 4 г) та ґ), поштою або кур'єром є складною або 
неможливою, Організатор дозволяє надсилати всі необхідні документи та файли 
(упаковані в одну папку) он-лайн, використовуючи хмарний сервіс, наданий 
Організатором, у зазначені вище терміни. 5. Документи, на яких вимагається 
рукописний підпис учасника, повинні бути підписані і зіскановані. Щоб отримати 
посилання на вищезгаданий хмарний сервіс, учасник повинен зв'язатися з 
Представництвом Програми у Жешуві електронною поштою rzeszow@pbu2020.eu, тел.: 
+48 17 85 34 188. 

7. Відео оцінюються журі, призначеним Організатором. Критерії оцінки: 

- технічна якість (якість фотографій, звукової доріжки і обробки) 

- матеріальна якість (обсяг і якість культурної спадщини, представленої на місці, 
художнє значення фотографій, звукова доріжка і обробка, оригінальний підхід до теми) 

8. Автори конкурсних відео змагатимуться за 1-е, 2-е і 3-е місце. 

1 місце: приз Міністра інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща 
(статуетка), поїздка на один із закордонних заходів Програми, що фінансується 
Організатором, трансляція відеоролика під час заходів фестивалю Схід культури 2019, 
набір промо-матеріалів Програми загальною вартістю 135 EUR 

2 місце: набір промо-матеріалів Програми загальною вартістю 90 EUR 

3 місце: набір промо-матеріалів Програми загальною вартістю 50 EUR 

Ім’я переможця буде оголошено на відкритті фестивалю Схід культури у Жешуві 21-24 
червня 2019 року. Переможець буде запрошений до участі у церемонії та отримати 
приз (усі пов’язані з цією участю витрати бере на себе Організатор). 

9. Якщо в країні Учасника закон зобов'язує його сплачувати податок на прибуток або 
інші похідні внаслідок отримання призу, це зобов'язання лежить на Учаснику. 
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10. Організатор залишає за собою право використовувати представлені  відео також 
для інших заходів та промоції Програми, при цьому зобов'язуючись поважати особисті 
авторські права на авторство на відеоролик.  

11. Матеріали, представлені учасниками, не можуть порушувати закон (у тому числі  
Загальний регламент захисту даних від 27 квітня 2016 року, Журнал ЄС законів L 119 від 
4 травня 2016 року та Закон від 4 лютого 1994 року про закон про авторське право та 
спорідненість права (зведений текст, Журнал законів 2018 р., ст. 1191, зі змінами)), 
права третіх осіб, релігійні почуття і принципи соціального співіснування. 
Відповідальність за їхнім виконання лежить на Учаснику. Якщо Учасник не виконує їх, 
Організатор залишає за собою право відхилити роботу. 

12. Організатор залишає за собою право скорочувати та відновлювати відео відповідно 
до технічних умов трансляції та теми Програми. 

13. Матеріали та медіа, подані на конкурс, не повертаються. 

14. Щодо питань, які не передбачені цими правилами, застосовуються відповідні 
положення Цивільного кодексу. 

 
Завантажити:      
 ФОРМА ЗЯВКИ  
ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  


