
                                                                                    

 

European Cooperation Day (ECDay) 2017 na Białorusi  

TRANSGRANICZNY KONKURS DLA SZKÓŁ  

“ WSPÓLNIE ZACHOWAJMY DZIEDZICTWO KULTUROWE!" 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

zaprasza szkoły z obszaru kwalifikowanego Programu do wzięcia udziału 

w promocji współpracy transgranicznej. Poznaj swoich przyjaciół po drugiej 

stronie granicy i włącz się w święto regionów! 

 

ZAŁOŻENIA 

Wybrane zespoły z każdego kraju zostaną zaproszone na wspólne spotkanie 

i wezmą udział w finale konkursu, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku na 

Białorusi. W trakcie finałowej gry przedstawiciele trzech krajów będą 

współpracować w mieszanych zespołach (promowane będą zespoły 

transgraniczne). Chodzi o to, aby pokazać różnorodność kulturową regionów 

przygranicznych i kreatywność następnych pokoleń. Każdy uczestnik otrzyma 

unikatowe materiały promocyjne programu, ale główną nagrodą będzie 

aktywny udział w grach i zabawach! Organizatorzy zapewniają transport, 

zakwaterowanie i wyżywienie dla wszystkich wybranych zespołów. 

 

ZASADY ZGŁOSZENIA 

Każda szkoła powinna wybrać reprezentujący ją zespół, wypełnić formularz 

zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 11 maja 2017 r. (szkoły z Polski - na adres 

oddziału w Rzeszowie, szkoły z Białorusi - na adres oddziału w Brześciu, szkoły 

z Ukrainy - na adres oddziału we Lwowie). Formularz zgłoszeniowy zawiera 

zadania, jakie należy wykonać, a każde zadanie jest punktowane. Lista 

rankingowa będzie opierać się na wynikach oceny formularzy. Organizatorzy 



wybiorą i zaproszą najlepsze 8 drużyn z każdego kraju: w Polsce - z województw 

podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, na Białorusi – 

z obwodów: grodzieńskiego, brzeskiego, mińskiego i homelskiego, na Ukrainie 

z obwodów: wołyńskiego, lwowskiego, zakarpackiego, rówieńskiego, 

tarnopolskiego i iwanofrankowskiego. W sumie w konkursie będą uczestniczyć 

24 zespoły reprezentujące obszar kwalifikowany Programu. Zespoły z Polski 

będą wybrane przez Oddział Programu w Rzeszowie. Zespoły z Białorusi zostaną 

wybrane przez Oddział Programu w Brześciu. Zespoły z Ukrainy zostaną 

wybrane przez Oddział Programu we Lwowie. 

 

ZASADY KONKURSU 

Krok 1. – Szkoła wybiera 4-osobowy zespół dzieci (w wieku od 12 do 16 lat) 

i nauczyciela (kierownik zespołu). Wskazane jest, by każdy członek zespołu 

reprezentował inne umiejętności (na przykład rysowanie, śpiewanie, 

umiejętności sportowe). 

Krok 2. – Zespół wykonuje zadania zawarte w dokumentach zgłoszeniowych 

dostępnych na stronie internetowej Programu.  

Krok 3. – Kompletne zgłoszenie należy przesłać:  

 

szkoły z Polski na adres: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Oddział w Rzeszowie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  

ul. Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów 

 

szkoły z Białorusi na adres: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Oddział w Brześciu 



Transgraniczne Centrum Informacyjne w Brześciu 

46, Sovetskaya St., 224005 Brest, Belarus 

 

szkoły z Ukrainy na adres: 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

Oddział we Lwowie 

Centrum Informacji, Wsparcia i Współpracy Transgranicznej „Dobrosusidstvo” 

5 Tyktora Str., 79007 Lviv, Ukraine 

Krok 4. – Oddziały w Rzeszowie, Brześciu i we Lwowie oceniają aplikacje 

zgodnie z kartą oceny umieszczoną na stronie internetowej konkursu 

Krok 5. – Wyniki oceny zostaną ogłoszone do dnia 23 maja 2017 r. 

Krok 6. – Wybrane zespoły proszone będą proszone o potwierdzenie swojego 

udziału. (Oddział w Brześciu zapewni wszelką pomoc w uzyskaniu wiz przez 

polskie delegacje). 

Krok 7. –  spotkanie zespołów i rozpoczęcie transgranicznych gier i zabaw! (19-

22.09.2017 na Białorusi). 

 

Organizatorzy kampanii: na terytorium Polski - Centrum Projektów Europejskich, Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na terytorium Republiki Białorusi - Transgraniczne 

Centrum Informacyjne w Brześciu, na terytorium Ukrainy - Centrum Informacji, Wsparcia 

i Współpracy Transgranicznej „Dobrosusidstvo”. 

 


