ZASADY KONKURSU
„Odkryj niepowtarzalne projekty PBU”
Konkurs fotograficzny
§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwanego dalej
"Programem PBU").
2. Celem Konkursu jest promocja bogactwa i różnorodności obszaru Programu PBU oraz rezultatów
projektów realizowanych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Zwycięskie zdjęcia będą
promowane w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, wśród społeczeństwa, instytucji zaangażowanych
w realizację Programu oraz instytucji europejskich współpracujących z Programem.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§2
Uczestnictwo
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, fotografów i fotoamatorów, niezależnie od wieku i miejsca
zamieszkania.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba będąca autorem danego zdjęcia. Jeden
uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć.
3. Zdjęcia powinny PRZEDSTAWIAĆ REZULTATY PROJEKTÓW (co zostało zrobione, jak wpływają na
życie ludzi, jak zmieniły pogranicze) lub PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI (wszelkie działania
prowadzone podczas tych przedsięwzięć). Poniżej kilka przykładów:
- faktycznie prowadzone działania;
- wybudowane amfiteatry, odrestaurowane zabytkowe budynki;
- obiekty małej architektury – miejsca odpoczynku, wycieczki obserwacyjne, widok z wieży
widokowej;
- edukacyjna ścieżka spacerowa, rowerowa lub kajakowa;
- obszar, na którym podjęto lub będą miały miejsce działania na rzecz ochrony przyrody – winnice,
parki narodowe;
lub powinny PRZEDSTAWIAĆ WYDARZENIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW. Poniżej
kilka przykładów:
- festiwale, wydarzenia kulturalne,
- spływy kajakowe,
- warsztaty itp.
Zdjęcia muszą przedstawiać projekty realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina.
Lista Projektów dostępna jest na stronie Programu, a dokładna lokalizacja na mapie (TUTAJ).
4. Przesłane zdjęcia muszą spełniać następujące kryteria:
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5.

6.
7.
8.

a) atrakcyjność (potencjał promocyjny, nowatorskie podejście, oryginalność pomysłu);
b) zgodność z tematyką zadania;
c) dobra jakość techniczna:
– zdjęcie powinno być wyraźne, ostre, bez rozmyć
– typ: jpg, tiff
– wysoka rozdzielczość: co najmniej 96 dpi
– rozmiar: co najmniej 1 MB
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego zgodnie z § 2 wraz z niezbędnymi zgodami. W przypadku osób niepełnoletnich
zgody muszą być zatwierdzone przez opiekuna prawnego.
Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza online: TUTAJ do 19 września 2021 r.
(do północy czasu środkowoeuropejskiego). Decydująca jest data wpływu zgłoszenia.
W razie problemów z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem formularza internetowego, prosimy
o kontakt z Organizatorem (mail: monika.kozlowska@pbu2020.eu)
Przesłane zdjęcia przez uczestników nie mogą w żaden sposób naruszać prawa, w tym praw
osób trzecich, uczuć religijnych, zasad współżycia społecznego oraz – w odniesieniu do
obywateli polskich – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r (RODO), a także 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.). Za ich naruszenie odpowiada Uczestnik, a Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia takich prac z Konkursu.
§3
Ocena

1. Zdjęcia oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
2. Zdjęcia oceniane będą według następujących kryteriów:
a) jakość merytoryczna (wartość artystyczna zdjęcia, oryginalne podejście, ciekawy lub
nowatorski pomysł, potencjał promocyjny);
b) zgodność z tematyką zadania;
c) jakość techniczna (jakość zdjęcia, zgodność z wymogami technicznymi);
§4
Nagrody
1. Za najlepsze zdjęcia z każdego kraju (Polska, Białoruś, Ukraina) Jury Konkursu przyzna 3
nagrody niepieniężne (łącznie 9 nagród) – zestawy atrakcyjnego sprzętu turystycznego z logo
Programu:
• I nagroda: o łącznej wartości około 125 EUR (w tym smartwatch, bluza, ręcznik sportowy,
zestaw do badmintona, koc piknikowy, butelka wielokrotnego użytku i inne drobne
gadżety promocyjne);
• II nagroda: o łącznej wartości około 85 EUR (w tym smartwatch, bluza, ręcznik sportowy,
butelka wielokrotnego użytku i inne drobne gadżety promocyjne);
• III nagroda: o łącznej wartości około 65 EUR (w tym bluza, powerbank, ręcznik sportowy,
butelka wielokrotnego użytku i inne drobne gadżety promocyjne).
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu PBU: www.pbu2020.eu
i jego fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/PBU2020/
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3. Jeżeli w kraju Uczestnika przepisy zobowiązują go do zapłaty podatku dochodowego lub innych
pochodnych z racji otrzymania nagrody, obowiązek ten spoczywa na Uczestniku.
§5
Przepisy końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Programu PBU.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć na potrzeby
promocji Programu PBU.
3. Organizator ma prawo do rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych zdjęć w ramach
działań informacyjnych i promocyjnych Programu, w tym danych osobowych autora (nazwisko,
imię) we wszystkich mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
4. Jeżeli zgłoszenie konkursowe narusza prawa osób trzecich lub ogólnie obowiązujące prawo,
wyłączną odpowiedzialność za to ponosi uczestnik Konkursu.
5. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do anulowania, zmiany lub przedłużenia
Konkursu.
6. Informacje o zmianach w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu
PBU: www.pbu2020.eu.
7. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
8. W celu skontaktowania się z Organizatorem prosimy o przesyłanie zapytań za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: monika.kozlowska@pbu2020.eu.
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego danego kraju.
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