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ПРАВИЛА КОНКУРСУ 

«Видатні особистості прикордоння» 
Завдання конкурсу для підлітків 

§ 1

Загальні правила 
1. Метою Конкурсу є написання літературного твору про певну особистість ПБУ з метою
популяризації Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-
2020 (далі «Програма») та її проектів.
2. Конкурс організовує Центр європейських проектів - Спільний технічний секретаріат
Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
3. Умовою участі у Конкурсі є подання належним чином заповненої електронної форми заявки
відповідно до правил.

§ 2
Правила участі 

1. У Конкурсі можуть  брати участь підлітки  з території Програми (див. ТУТ). Залежно від
одержаних заявок, переможців може бути поділено на вікові категорії.
2. Учасником Конкурсу може бути лише особа, яка є автором поданого літературного твору.
3. Завдання Конкурсу:

а) Напишіть про унікальну особистість із території Програми про когось, хто має 
об’єднавче значення для наших народів, зробив унікальний внесок в історію чи 
культуру, чиє життя та діяльність мали значний вплив на територію Програми. Для 
полегшення завдання у додатку «Видатні особистості прикордоння» подається 
орієнтовний список таких людей. Однак можна також обрати темою свого твору будь-
яку іншу особу, яка відповідає переліченим вище критеріям. 
б) Виберіть літературну форму. Для виконання завдання Учасник може вибрати будь-
яку літературну форму, тобто статтю, есе, розповідь, інтерв’ю, вірш тощо. Усі 
літературні форми є прийнятними. 
в) Напишіть принаймні одну сторінку тексту, тобто біля 500 слів (для віршів цей обсяг 
може бути меншим). Обсяг вашого тексту не повинен перевищувати 2000 слів. Текст 
може бути написаний вашою національною мовою або англійською.  
г) Заповніть форму онлайн-заявки та додайте свою роботу. 

Найцікавіші роботи з оригінальним підходом матимуть найбільші шанси на перемогу в 
Конкурсі. Ми б не хотіли одержати біографії, скопійовані з Інтернету. Такі роботи не 
вважатимуться  таким, що демонструють "оригінальний підхід до завдання" (один з основних 
критеріїв оцінки відповідно до п. 2.7.а). Проявіть креативність, знайдіть цікаві аспекти життя та 
діяльності «визначних особистостей прикордоння».  Вони були художниками, воїнами, 
політиками, винахідниками, але при цьому також звичайними людьми. Вони про щось мріяли, 
мали сім’ї. Вони переживали невдачі, хвилини слабкості та втрати. Якщо ваші твори будуть 
базуватися на публікаціях інших людей (книги, статті, описи тощо), будь ласка, надайте 

https://www.pbu2020.eu/ua/pages/252
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інформацію щодо цих джерел (автор та назва публікації). Це необхідно, щоб уникнути 
звинувачень у незаконному використанні публікацій інших авторів. 

4. Один учасник може подати більше однієї заявки, але головним призом може бути
нагороджений лише один раз.
5. Заявку слід подавати через онлайн-форму: ТУТ до 13 грудня 2020 р. (Опівночі за
центральноєвропейським часом) разом із необхідними згодами щодо авторського права,
суміжних прав та захисту персональних даних. Дата отримання форми заяви є визначальною.
6. Якщо у Вас  виникнуть труднощі з надсиланням заявки через онлайн-форму, зв’яжіться з
Організатором (ел.пошта: monika.kozlowska@pbu2020.eu)
7. Представлені роботи повинні відповідати наступним критеріям, які оцінюватиме Журі
Конкурсу, призначене Організаторами:

а) Виконане завдання з застосуванням оригінального підходу (§ 2.3а); 
б) Використано одну із запропонованих літературних форм (у документі, будь ласка, 
вкажіть, яку саме). Робота також може поєднувати у собі декілька форм; 
в) Обсяг тексту становить від 500 до 2000 слів; 
г) Твір написаний англійською, польською, білоруською, російською чи українською 
мовами; 
д) Твір відповідає  правилам Конкурсу. 

8. Матеріали, подані учасниками, не можуть порушувати законодавство, включаючи права
третіх осіб, релігійні почуття, принципи соціального співіснування та, щодо польських
громадян, GDPR - Загальний регламент про захист даних від 27 квітня 2016 року, Журнал
законів ЄС L 119 від 4 травня 2016 року та Закон від 4 лютого 1994 року про закон про
авторське право та суміжні права (зведений текст, Журнал законів 2018 року, пункт 1191, із
змінами). Учасник несе відповідальність за їх невиконання, а Організатор залишає за собою
право виключити такі роботи з Конкурсу.
9. Організатор залишає за собою право безкоштовно використовувати подані роботи також
для потреб іншої промоційної діяльності Програми. Організатор має право розповсюджувати
та обробляти подані матеріали у рамках інформаційно-промоційної діяльності Програми,
включаючи персональні дані автора (прізвище, ім’я, установа) у всіх засобах масової
інформації без територіальних та часових обмежень.

§ 3
Призи 

1. Журі конкурсу нагородить 6 найкращих заявок (по 2 на країну: Польща, Білорусь, Україна)
унікальним програмним набором для підлітків загальною вартістю близько 100 EUR
(включаючи бездротові навушники, набір для бадмінтону, павербанк та інше) та видасть до 5
додаткових нагород у кожній країні - набори промоційної продукції на суму до 50 EUR.
2. Крім того, найкращі роботи будуть представлені на офіційній веб-сторінці Програми
www.pbu2020.eu та у її профілі Facebook www.facebook.com/PBU2020/.
3. Результати Конкурсу будуть оприлюднені на згаданому веб-сайті Програми та у її профілі
Facebook
4. Якщо в країні Учасника нормативні акти зобов'язують її / його сплатити податок на прибуток
або інші похідні витрати, пов’язані з отриманням призів, це зобов'язання несе Учасник.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfriPmewCttATwZuwM8Q0TyRyQXXCtuMG81f9AsKowQlhkOVw/viewform


   

Фінансується у рамках Програми транскордонного співробітництва  
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 

§ 4 
Заключні положення 

1. Правила конкурсу доступні на веб-сайті Програми. 
2. У виправданих випадках Організатор має право скасувати, змінити або продовжити 
Конкурс. 
3. Інформація про зміни до Конкурсу буде опублікована на веб-сайті Програми: 
www.pbu2020.eu. 
4. За остаточне тлумачення Правил конкурсу несе відповідальність Організатор. 
5. Щоб зв’язатися з Організатором, надішліть запити електронною поштою на адресу: 
monika.kozlowska@pbu2020.eu 
6. У питаннях, не передбачених цими правилами, застосовуватиметься чинний Цивільний 
кодекс відповідної держави. 
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