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Транскордонний онлайн конкурс для підлітків 
у рамках Дня європейської співпраці 2020 

“TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!” 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Програма Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 
запрошує підлітків з території Програми  взяти участь у Транскордонному онлайн 
конкурсі у рамках Дня європейської співпраці 2020 (ECDay) організований «Брестським 
транскордонним інфоцентром».  

ІДЕЯ 

Сьогодні питання збереження нашої планети мають першорядне значення і тому 
конкурс підтримує дану тематику. Гасло конкурсу - “TOGETHER FOR GREENER 
TOMORROW!”. Наша ідея полягає в тому, щоб залучити підлітків з прикордонних 
територій Польщі, Білорусі та України до промоції однієї з головних тем підтримки 
Програми - підтримки транскордонного навколишнього середовища і створення 
зеленого, екологічно дружнього світу навколо нас. Ми хочемо звернути увагу на цю 
тему, залучаючи потенціал молоді та її творчий підхід. 

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ  

1. Підлітки (окремі особи або групи до 4 осіб) віком 12-16 років, які проживають на 

території Програми ПБУ: 

- в Польщі: з Підляського, Люблінського і Підкарпатського воєводств, а також зі східної 

частини Мазовецького воєводства (Остроленко-Седлецький субрегіон); 

 - в Білорусі: з Гродненської, Брестської, Мінської (включаючи місто Мінськ) і 

Гомельської областей; 

 - в Україні: з Волинської, Львівської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської та 

Івано-Франківської областей. 

2. Кожна особа може взяти участь тільки в одній заявці, кожна група може подати лише 

одну заявку. 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

1. Етап 1. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

a) Заповніть форму заявки та виконайте завдання у формі заявки. 
Надішліть заповнену форму заявки та інші матеріали (короткий опис, коротке 
відео і дизайн еко-білборда) в електронному форматі до відповідного 
Представництва Програми у вашій країні: 



   

 
Funded by the Cross-border Cooperation Programme 

Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 

• у Польщі– до польського Представництва у Жешуві: 
e-mail: rzeszow@pbu2020.eu 

• у Білорусі – до білоруського Представництва у Бресті:  
e-mail: brest@pbu2020.eu 

• в Україні – до українського Представництва у Львові: 
e-mail: lviv@pbu2020.eu 

b) Кінцевий термін подання заявок - 12:00 (за місцевим часом) 31 липня 2020 р. 
Заявки, надіслані після вказаної дати, не будуть братися до розгляду. 
 

c) До 21 серпня організатори оберуть команди з кожної країни, які пройдуть до 2-го 
етапу конкурсу. Учасники з Польщі будуть оцінюватися польським 
Представництвом, команди з Білорусі - білоруським Представництвом, а 
команди з України - українським Представництвом. 
 

d) До 2-го етапу ми запросимо всіх учасників, чиї роботи: 
- відповідають предмету конкурсу; 
- містять логотип Програми і прапор ЄС, повне найменування Програми та 
адресу веб-сайту Програми; 
- не матимуть неприйнятного змісту. 
 
Список команд, запрошених до 2-го етапу, буде опублікований на веб-сайті 
Програми та фан-сторінці на Facebook.  

Етап 2. ПРОМОЦІЯ НА FACEBOOK 

a) Попросіть своїх друзів, родичів, сусідів поділитися коротким відео і еко-
білбордом на їхній сторінці у Facebook (поділитися з одного профілю FB для 
всієї команди). 
 

b) До 14 вересня надішліть посилання (які демонструють як ви поділилися усією 
командою матеріалами з одного FB профілю). Це можуть бути різні FB профілі 
(для відео і білборду), що демонструють кількість випадків поширення (як ви 
ділилися з друзями). Посилання необхідно відправити на ту ж адресу 
електронної пошти, на яку ви відправили заявку (див. вище Етап 1). Посилання 
покажуть нам кількість випадків, коли ви поділилися матеріалами і таким чином 
ми зможемо побачити, хто переможе. Виграє той, хто набере найбільшу 
кількість поширень! 

ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ 

1. Список переможців буде оголошено в День європейської співпраці - 21 вересня на 
веб-сайті Програми та фан-сторінці в FB. 
 

mailto:rzeszow@pbu2020.eu
mailto:brest@pbu2020.eu
mailto:lviv@pbu2020.eu


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

2. Переможці - перші шість місць (по 2 команди від кожної країни) будуть нагороджені
чудовими промоційними подарунками та ґаджетами від ЄС та Програми. Вам
безумовно сподобаються наші призи! 

3. Призи будуть надіслані поштою чи безпосередньо вручені переможцям.

ЗГОДА 

Ми залишаємо за собою право безкоштовно використовувати всі матеріали, надіслані 
на конкурс, для промоції Програми. Надіславши форму заявки, учасники дають дозвіл 
на безкоштовне використання надісланих матеріалів (неексклюзивна ліцензія) 
протягом необмеженого періоду часу, без будь-яких територіальних обмежень у формі 
друку, аудіо та відео та в мережі Інтернет у всіх заходах і публікаціях, пов'язаних з 
цим конкурсом і промоцією Програми. 
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