
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 
 

“Szlakiem projektów” 
konkurs fotograficzny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 

z okazji Dnia Współpracy Europejskiej (EC Day) 2020 i 30-lecia Interreg 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Konkurs jest organizowany w imieniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–
2020 (zwanego dalej Programem) przez jego trzy Oddziały (Organizatorów) działające w wymienionych krajach.  

2. Celem konkursu jest promocja współpracy europejskiej poprzez pokazywanie rezultatów projektów 
(z)realizowanych na polskim, białoruskim i ukraińskim obszarze Programu PL-BY-UA w ciągu ostatnich 15 lat (trzy 
edycje Programu).  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie prawidłowo wypełnionego e-formularza zgłoszeniowego, zgodnie 
z Regulaminem Konkursu 

§ 2 
Uczestnictwo 

1. Zadaniem uczestników (grupy rodzinnej/znajomych, minimum 2-osobowej) jest dotrzeć do miejsca realizacji 
projektu i wykonać wspólne zdjęcie na tle jego efektów (np. amfiteatru, odrestaurowanego zabytku, 
zmodernizowanej drogi czy wyposażonego muzeum – z wyjątkiem obiektów, który fotografowanie jest 
zabronione). Najciekawsze zdjęcia, z oryginalnym pomysłem i potencjałem promocyjnym, będą miały 
największe szanse na wygranie konkursu. Lista projektów znajduje się na stronie Programu (projekty Programu 
2014-2020 TUTAJ lub Programu 2007-2013 TUTAJ), a dokładną lokalizację na mapie można znaleźć TUTAJ lub 
TUTAJ). Drugie zdjęcie wykonane w tym miejscu lub w jego pobliżu musi zawierać tabliczkę informacyjną 
danego projektu z logo i/lub nazwą Programu PL-BY-UA 

2. Wysłanie takiego zestawu zdjęć wraz z wypełnionym krótkim e-formularzem jest równoznaczne z jednym 
zgłoszeniem. Ta sama grupa rodzinna/znajomych (oznaczona akronimem) może wysłać więcej zgłoszeń, ale 
może otrzymać tylko jeden zestaw nagród. 

3. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza elektronicznego: TUTAJ do 21 września 2020 r. 
(do północy czasu środkowoeuropejskiego) – EC Day 2020 – wraz z niezbędnymi zgodami w zakresie praw 
autorskich, praw pokrewnych i ochrony danych osobowych. Decyduje data wpływu zgłoszenia. 

4. Nadesłane zdjęcia powinny spełniać następujące kryteria, które zostaną ocenione przez Jury Konkursu 
powołane przez Organizatorów:: 
a) atrakcyjność zdjęcia (potencjał promocyjny, nowatorskie podejście, oryginalny pomysł); 
b) zgodność z danym projektem; 
c) jakość techniczna zdjęcia: 

– wyraźne, ostre, bez rozmyć 
– typ pliku: jpg, tiff 
– objętość: co najmniej 2 MB. 

5. Materiały przekazane przez uczestników nie mogą naruszać prawa, w tym praw osób trzecich, uczuć 
religijnych, zasad współżycia społecznego oraz – w odniesieniu do obywateli polskich – ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. U. L 119 z dnia 4 maja 2016 r. (RODO) 
oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 

https://pbu2020.eu/pl/projects2020
http://pl-by-ua.eu/pl,5
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9UsFOwzAM/ZUq5yKNCYG0G0McuCAunNAUeanbBdKkcpKhqeq/43Tpug3ELfaz37Nf3IuO3Ceq4MWqFz5AiPyy0ZhSOGsOcoLltw47WTkVW7SpugbjsZzaZYUBtJlYKIjVx6YUqcnFIHMq96CtLuExMYJDKcIOWxyJjPaZJxw6FCvhSHBBC4qcJGy0s2CYmyBwkHpS7Ti2tjUBI1GFSChrbcEqPFPhuRuCNisd+VN3h6RdHg/2vBJsTYJ6oTkrHu5FKTiHhoPl4vauuCmWi+WieHMGbMXRGg1Q9Px6/yLQFovn15fiaf0khk3SZSMs0oXdSctG9tggVGdhrj3LeARSOznbUQqPhv3H6pEQEuvAIr5DpWutpNumz9H7vCU7C+EqPdo7AR0vTzpkLxPTKPjXZxxvpNZoqqn47Dr6UyDZl+bYmF4RmpMq8+TnJJNIh/mo5tb5zLz6h5HAesObOCuvod+789npcfIfwzgRbg==
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9Uk1vwjAM/StVzkWCcUDiNtAOu0xcdppQZFK3ZAtJ5SRMqOp/n1NSvjbtFvvZ79kv7kRL7hNV8GLZCR8gRH7ZaEwpnDUnOcLyW4e9rJyKB7SpugbjsRzbZYUBtBlZKIjlx7YUqcnFIHMq96Ct7uEhMYB9KcIeDzgQGe0zTzi1KJbCkeCCAyhykrDRzoJhboLAQepJtcPY2tYEjEQVIqGstQWr8EaF524IDlnpzJ+6WyTt8nhw5JVgZxLUCc1ZMVvMRSk4iYajp+l0UUyKp+lsXmycAVtNVmiAop+8fxFoi8XL2+a1WK/Wot8mVbbBIt2ZnZRsZIcNQnUT5tqbjEcgtZdXM0rh0bD7WD0TQmLtWcS3qHStlXS79DX6mHdkXyE8pAdzR6Dl1UmH7GRiGgT/+orzhdQaTTUW39xGdwkkm9KcG9MrQnNRZZ78HGUSaX89qWvr9ci8+oeRwHrDmzgrH6Hfu/PR6WHyH9UGEXA=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI02VeAU9u5uj1HtcWWN0JlHA4q_nAftUCdOl_Tb5aWyQIWg/viewform


 

z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Kierownik grupy, wskazany w elektronicznym formularzu 
zgłoszeniowym, jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych 
osobowych (wizerunku) osób przedstawionych na przesłanym zdjęciu, w zakresie wskazanym 
w niniejszym Regulaminie Konkursu i odpowiada za naruszenie ww. zasad. Organizator zastrzega sobie 
prawo do wykluczenia takich prac z Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć na potrzeby działań promocyjnych 
Programu, zobowiązując się jednocześnie do poszanowania osobistych praw autorskich dotyczących 
autorstwa zdjęcia. 

 

§ 3 
Nagrody 

1. Konkursu nagrodzi 30 najlepszych zgłoszeń (po 10 z każdego kraju) 4-osobowymi zestawami atrakcyjnych 
gadżetów turystycznych Programu oraz materiałami promocyjnymi EC Day 2020 o łącznej wartości ok. 100 
euro (w tym namiot, koc, zestaw do badmintona, powerbank i inne gadżety promocyjne) na każdy zestaw. 

Dodatkowo najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie Programu www.pbu2020.eu i jego 
profilu w mediach społecznościowych www.facebook.com/PBU2020/.  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na ww. stronie internetowej Programu i jego profilu w mediach 
społecznościowych w dniu 28 września 2020 r. 

3. Każda nagroda (zestaw 4-osobowy) zostanie wysłana do kierownika grupy wskazanego w elektronicznym 
formularzu zgłoszeniowym.  

4. Jeżeli w kraju Uczestnika przepisy zobowiązują go do zapłacenia podatku dochodowego lub innych 
pochodnych z tytułu otrzymania nagrody, obowiązek ten spoczywa na Uczestniku. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Programu. 
2. W celu kontaktu z Organizatorami należy kierować zapytania e-mailem na poniższe adresy: 

– w Polsce: rzeszow@pbu2020.eu  
– na Białorusi: brest@pbu2020.eu  
– na Ukrainie: lviv@pbu2020.eu  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
obowiązujące w danym kraju 
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