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ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

«Відкривайте унікальність проєктів ПБУ»  
Фотоконкурс 

 

§ 1 
Загальні правила 

1. Організатором конкурсу є Центр Європейських проектів - Спільний технічний секретаріат 
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі - 
СТС). 

2. Метою Конкурсу є популяризація багатства і різноманіття території Програми, а також 
результатів проєктів, що реалізуються у рамках Програми на прикордонні Польщі, Білорусі та 
України. Фотографії переможців також розповсюджуватимуться у Польщі, Білорусі та Україні 
серед широкої громадськості, організацій, які беруть участь у реалізації Програми та серед 
європейських установ, які співпрацюють з Програмою. 

3. Умовою участі у Конкурсі є подання правильно заповненої електронної форми заявки, 
відповідно до даних Правил. 

§ 2 

Правила участі 

1. Конкурс відкритий для всіх бажаючих (фотографів и фотолюбителів) незалежно від віку та 
місця проживання. 

2. Учасником конкурсу може бути лише особа,  яка є автором фотографій. Один учасник може 
надіслати не більше п’яти фотографій. 

3. Фотографії повинні демонструвати РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ (що було 
зроблено, як вони вплинули на життя людей, як вони змінили прикордоння) АБО ПРОЄКТІВ,  
ЯКІ ЩЕ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ (будь-які види діяльності, здійснюваної в рамках проєктів).  

Кілька прикладів: 
- фактично здійснювана діяльність; 
- побудовані амфітеатри, відновлені історичні будівлі; 
- об'єкти малої архітектури - місця відпочинку, оглядові екскурсії, а також краєвиди, що 
відкриваються з оглядової вежі; 
- освітні стежки, велосипедні або байдаркові маршрути; 
- територія, де проводились чи будуть проводитись природоохоронні заходи - заказники, 
національні природні парки;  
 

або ПОКАЗУВАТИ ЗАХОДИ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ В РАМКАХ ПРОЄКТУ.  
Декілька прикладів: 
- фестивалі, культурні заходи;  
- екскурсії на байдарках;  
- майстер-класи та ін.  

Фотографії повинні демонструвати проєкти, реалізовані/що реалізуються в рамках 
Програми Польща-Білорусь-Україна. 
Список проєктів доступний на сайті Програми, а місця їхньої реалізації - на карті тут. 

https://www.pbu2020.eu/ua/projects2020
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9Uk1PwzAM/StVzkUaEwJpN4Y4cEFcOKEp8lK3C6RJ5SRDU9X/jtOlWzcQN3++Zz+7Fx25T1TBi1UvfIAQ2bLRmFI4aw5ySstvHXayciq2aFN1DcZjObXLCgNoM6FQEKuPTSlSk4tB5lDuQVtdpsfAmBxKEXbY4ghktM844dChWAlHggtaUOQkYaOdBcPYBIGd1JNqx7G1rQk4E1WIhLLWFqzCGQvP3RC0memIn7o7JO3yeLDnlWBrUqoXmqPi4V6UgmNo2Fkubu+Km2K5WC6KN2fAVuyt0QBFz9b7F4G2WDy/vhRP6ycxbBIvC2GRLuROXDayxgahmrm5dhbxCKR2MsuxdWHH43g0fAGsHgkh4Q5M4ztUutZKum06j97nPVlbCFfhUeAp0fH6pENWMyGNlH+d4/gltUZTTcWz/+hPjmRlmmNjsiI0J1bGyeZEk0CH81udW8+P5tU/iATWG97EWXmd+r07P54eJ/8BAIISOg==
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4. Надіслані фотографії повинні відповідати наступним критеріям: 

a) привабливість фотографії (промоційний потенціал, інноваційний підхід, оригінальна 
ідея); 

b) відповідати поставленому завданню; 
c) хороша якість: 

– фото має бути чітким, яскравим, нерозмитим; 
– розширення: jpg, tiff; 
– висока роздільна здатність: не менше 96 dpi 
– розмір: не менше 1 МБ. 
 

5. Умовою участі в конкурсі є надіслана правильно заповнена форма заявки відповідно до вимог 
§ 2 разом з необхідними згодами. У разі неповнолітніх учасників згоди повинні бути схвалені 
законним представником/опікуном. 

6. Заявку необхідно надіслати, заповнивши онлайн-форму: (доступна тут) до 19 вересня 2021 
(опівночі за київським часом). Вирішальне значення має дата отримання форми заявки. 

7. Якщо Ви не можете відправити заявку через онлайн-форму, зверніться до організатора 
конкурсу (електронною поштою: monika.kozlowska@pbu2020.eu) 

8. Фотографії, надані учасниками, не повинні порушувати законодавства, в тому числі права 
третіх осіб, ображати релігійні почуття, порушувати принципи соціального співіснування, а 
також (щодо громадян Польщі) Загальний регламент щодо захисту даних від 27.04.2016 
(Журнал законів ЄС L 119 від 04.05.2016), Закон про авторське і суміжні права від 
04.02.1994 (зі змінами та доповненнями, Журнал законів від 2018 р пункт +1191). Учасник 
несе відповідальність за виконання вказаних норм, а організатор залишає за собою право 
виключити такі роботи з конкурсу. 

§ 3 
Оцінка 

1. Фотографії оцінюватиме журі, призначене Організатором. Рішення журі є остаточним. 

2. Фото будуть оцінюватись відповідно до наступних критеріїв: 
a) Змістовна якість (художня цінність фотографії, оригінальний підхід, цікава чи новаторська 

ідея, промоційний потенціал); 
b) відповідати поставленому завданню; 
c) технічна якість (якість фотографій відповідно до технічних вимог). 
 

§ 4 
Нагороди 

1. За кращі фотографії учасників з кожної країни (Польщі, Білорусі, України) журі конкурсу 
присудить по 3 негрошові нагороди (всього 9 призів): 

• приз за 1-е місце – загальною вартістю близько 125 євро (набір спортивного інвентарю з 
логотипами Програми, включаючи фітнес-трекер, худі, спортивний рушник, бадмінтон, 
плед, пляшку для заняття спортом та інші рекламні гаджети); 

• приз за 2-е місце – загальною вартістю близько 85 євро (набір спортивного інвентарю з 
логотипами Програми, включаючи фітнес-трекер, худі, спортивний рушник, пляшку для 
заняття спортом та інші рекламні гаджети); 

• приз за 3-е місце – загальною вартістю близько 65 євро (набір спортивного інвентарю з 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKaLWXzk-aVLM3xZ3CXa-9-IBhGjuhphrXCBuAjrAXA9xmVA/viewform
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu)
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логотипами Програми, включаючи худі, портативний зарядний пристрій, спортивний 
рушник, пляшку для заняття спортом та інші рекламні гаджети). 

Організатор залишає за собою право не присуджувати деякі з призів. 
2. Результати конкурсу будуть оголошені на сайті Програми: 

https://www.pbu2020.eu/en/news/та на її сторінці в мережі Facebook 
www.facebook.com/PBU2020/. 

3. Якщо законодавство країни-учасника передбачає сплату податку на прибуток або інші 
надходження, пов’язані з отриманням нагороди, це зобов'язання покладається на 
Учасника. 

§ 5 
Заключні положення 

1. Правила конкурсу доступні на сайті Програми. 

2. Організатор залишає за собою право використовувати надіслані фотографії на безоплатній 

основі для потреб промоції Програми ПБУ. 

3. Організатор має право поширювати і обробляти надіслані фотографії в рамках 

інформаційно-промоційної діяльності Програми, включаючи персональні дані автора 

(прізвище, ім’я), у всіх засобах масової інформації без територіальних та часових обмежень. 

4.  Якщо заявка на участь у конкурсі порушує права третіх осіб чи загальноприйняті правові 

норми, то відповідальність за це несе учасник конкурсу. 

5.  В обґрунтованих випадках організатор має право відмінити чи змінити умови конкурсу чи 

продовжити його. 

6.  Інформація про зміни умов конкурсу буде опублікована на сайті Програми: 

www.pbu2020.eu. 

7. Остаточна інтерпретація правил конкурсу покладається на Організатора. 

8. Для контактів з Організатором надсилайте ваші питання на наступну адресу електронної 

пошти: monika.kozlowska@pbu2020.eu) 

9. З питань, не зазначених у даних правилах, застосовуються положення Цивільного кодексу 

відповідної країни. 

   

https://www.pbu2020.eu/en/news/
http://www.facebook.com/PBU2020/
http://www.pbu2020.eu/
file:///C:/Users/Vasyl/AppData/Local/Temp/nsvB09.tmp/ContainedTemp/monika.kozlowska@pbu2020.eu)

