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REGULAMIN KONKURSU 

“Osobistości pogranicza” 
Konkurs zadaniowy dla młodzieży 

§ 1
Postanowienia ogólne 

1. Celem Konkursu jest napisanie utworu literackiego o wybranej ‘Osobistości pogranicza’ w celu
promocji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej
„Programem”) i jego projektów.

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

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego e-formularza
zgłoszeniowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2
Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do młodzieży zamieszkałej obszar objęty Programem, TUTAJ.
W zależności od otrzymanych zgłoszeń, zwycięzcy mogą zostać podzieleni na kategorie wiekowe.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba będąca autorem utworu literackiego.
3. W celu wykonania zadania konkursowego:

a) Wybierz ciekawą postać z obszaru objętego Programem, która połączyła nasze narody,
wniosła wkład w historię i kulturę lub posiadała znaczący wpływ na obszar Programu,
poprzez swoje życie, bądź prowadzoną działalność. Dla ułatwienia tego zadania,
przykłady takich postaci podane są w osobnym zestawieniu „Osobistości pogranicza”.
Możesz, natomiast wybrać dowolną postać w ramach powyższego kryterium.

b) Wybierz formę literacką.  Możesz wybrać dowolną formę literacką, tj. artykuł, esej,
opowiadanie, wywiad, wiersz itp. Wszystkie formy literackie są dopuszczalne.

c) Napisz o wybranej postaci. Twoja praca musi zawierać od ok. 500 słów (wiersz może być
krótszy) do maksymalnie ok. 2000 słów. Może być napisana w Twoim języku ojczystym
lub w języku angielskim.

d) Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i załącz swoją pracę.

Najciekawsze prace, prezentujące oryginalne podejście, będą miały największe szanse na wygraną w 
Konkursie. Prosimy o nie wysyłanie kopii biografii tych "Osobistości" znalezionych w Internecie. Takie 
prace nie będą traktowane jako "ciekawe podejście do danego zadania", co jest jednym z głównych 
kryteriów oceny. Bądź kreatywny, znajdź interesujące aspekty z życia i działalności "Osobistości  
pogranicza". Byli to artyści, wojownicy, politycy, wynalazcy, ale także zwykli ludzie. Mieli marzenia, 
rodziny. Doświadczali niepowodzeń, chwil słabości i strat. 

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/231
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Jeśli będziesz przygotowywać swoją pracę w oparciu o na publikacje innych osób (książki, artykuły, 
opisy itp.), prosimy o podanie źródła tych informacji (autor i tytuł publikacji). Jest to konieczne, aby 
uniknąć zarzutów o nielegalne wykorzystanie publikacji innych autorów. 

4. Ten sam uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ale może otrzymać tylko jeden
zestaw nagród.

5. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego: TUTAJ w terminie do 13
grudnia 2020 r. (do północy czasu środkowoeuropejskiego) wraz z niezbędnymi zgodami w
zakresie praw autorskich, praw pokrewnych oraz ochrony danych osobowych. Decydująca jest
data wpływu zgłoszenia.

6. W razie problemów z przesłaniem formularza internetowego prosimy o kontakt
z Organizatorem (e-mail: monika.kozlowska@pbu2020.eu).

7. Nadesłane prace muszą spełniać następujące kryteria, które zostaną ocenione przez Jury
Konkursu powołane przez Organizatorów:

a) Opracowanie i zaprezentowanie ciekawego podejścia do danego zadania (§ 2.3a);
b) Wskazanie formy literackiej. W dokumencie proszę podać wybrany gatunek. Praca

może być połączeniem więcej niż jednego stylu;
c) Praca musi zawierać od 500 (wiersz może być krótszy) do 2000 słów;
d) Prace mogą być napisane w języku angielskim, polskim, białoruskim, rosyjskim lub

ukraińskim;
e) Prace muszą spełniać wymogi Konkursu.

8. Materiały nadesłane przez uczestników nie mogą naruszać prawa, w tym praw osób trzecich,
uczuć religijnych, zasad współżycia społecznego oraz, w odniesieniu do polskich obywateli,
RODO – rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016 oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Odpowiedzialność za ich
nieprzestrzeganie spoczywa na Uczestniku, a Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia
takich pracz Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac również
na potrzeby innych działań promocyjnych Programu. Organizator ma prawo do
rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych materiałów w ramach działań informacyjnych
i promocyjnych Programu, w tym danych osobowych autora (nazwisko, imię, instytucja) we
wszystkich mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

§ 3
Nagrody 

1. Jury Konkursu nagrodzi 6 najlepszych prac (po 2 z każdego kraju: Polska, Białoruś, Ukraina)
zestawem niepowtarzalnych „młodzieżowych” gadżetów Programu o łącznej wartości ok. 100
EUR (w tym: słuchawki, zestaw do badmintona, powerbank i inne gadżety promocyjne) oraz
przyzna maksymalnie 5 dodatkowych nagród w każdym kraju - zestawy materiałów
promocyjnych o wartości do 50 EUR.

2. Ponadto, najlepsze prace będą prezentowane na oficjalnej stronie internetowej Programu
www.pbu2020.eu oraz fan- page’u FB www.facebook.com/PBU2020/.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wyżej wymienionej stronie internetowej Programu oraz
fan-page’u.

3. Jeśli w kraju Uczestnika przepisy zobowiązują go do odprowadzenia podatku dochodowego  lub
innych pochodnych z tytułu otrzymania nagrody, obowiązek ten spoczywa na Uczestniku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfriPmewCttATwZuwM8Q0TyRyQXXCtuMG81f9AsKowQlhkOVw/viewform
http://www.pbu2020.eu/
http://www.facebook.com/PBU2020/


Funded by the Cross-border Cooperation Programme 
Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 

§ 4
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Programu.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub

rozszerzenia Konkursu.
3. Informacje dotyczące zmian w Konkursie będą publikowane na stronie internetowej Programu:

www.pbu2020.eu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu pozostaje w gestii Organizatora.
5. W celu skontaktowania się z Organizatorem, prosimy o nadsyłanie zapytań drogą elektroniczną na

adres: monika.kozlowska@pbu2020.eu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego obowiązujące w każdym kraju.

http://www.pbu2020.eu/
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu

