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 REGULAMIN KONKURSU 
 

“Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA” 
Konkurs fotograficzny 

 
 

§ 1 
Zasady ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (zwany dalej 
Programem). 

2. Celem Konkursu jest promocja bogactwa i różnorodności obszaru Programu oraz rezultatów 
projektów realizowanych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy. Zwycięskie zdjęcia będą 
promowane w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, wśród ogółu odbiorców, instytucji zaangażowanych 
w realizację Programu (ministerstwa, władze krajowe, regionalne i lokalne, euroregiony,  
beneficjenci Programu itp.), a także wśród instytucji europejskich współpracujących  
z Programem (Komisja Europejska, Tesim, Interact itp.). 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego e-formularza 
zgłoszeniowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

§ 2 
Uczestnictwo 

1. Konkurs skierowany jest do fotografów i fotoamatorów. 
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba będąca autorem zdjęcia. Jeden uczestnik może 

zgłosić do pięciu zdjęć w każdej kategorii (lista poniżej). 
3. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego: TUTAJ  w terminie do 23 

października 2020 r. (do północy czasu środkowoeuropejskiego) wraz z niezbędnymi zgodami w 
zakresie praw autorskich, praw pokrewnych oraz ochrony danych osobowych. Decydująca jest data 
wpływu zgłoszenia. 

4. W razie problemów z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem formularza internetowego , 
prosimy o kontakt z Organizatorem (e-mail: monika.kozlowska@pbu2020.eu) 

5. Nadesłane zdjęcia muszą być wykonane na obszarze Programu (TUTAJ) 
6. Konkurs obejmuje cztery kategorie do wyboru: 

a) Wokół projektów PL-BY-UA* 
b) Słynne miejsca dziedzictwa kulturowego i historycznego 
c) Piękno natury 
d) Tradycje, zwyczaje i rytuały – bogactwo i różnorodność kultury 

* W tej kategorii nagrodzimy atrakcyjne zdjęcia prezentujące projekty (niezależnie od tematyki) 
finansowane w ramach Programu. Mogą to być zdjęcia prezentujące zarówno: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzTZ0ZZksjxlP920BNL-iWc5dyzcCH1SWtJgs_wY4atAHMg/viewform
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu
http://pbu2020.eu/pl/pages/231
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− projekty będące w trakcie realizacji, wszelkiego rodzaju działania prowadzone w ramach
tych projektów lub

− projekty/działania już zakończone – ich rezultaty, skutki, to jak wpływają na życie ludzi,
w jaki sposób zmieniły pogranicze.

Listę wszystkich projektów można znaleźć na stronie internetowej Programu (TUTAJ), a ich 
dokładną lokalizację na mapie (TUTAJ).  

7. Nadesłane zdjęcia muszą spełniać następujące kryteria:
a) atrakcyjność zdjęcia (potencjał promocyjny, nowatorskie podejście, oryginalny pomysł);
b) zgodność z jedną z kategorii tematycznych;
c) odpowiednia jakość techniczna:

− format zdjęcia powinien być pionowy lub poziomy;
− zdjęcie powinno być wyraźne, ostre, bez rozmyć

d) wymagania techniczne:
− typ: jpg, tiff
− rozmiar: dłuższy bok minimum 4000 pikseli, a krótszy minimum 3000 pikseli
− rozdzielczość – minimum 300 dpi
− objętość: minimum 3 Mb

8. Materiały przekazywane 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.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć, również 
na potrzeby innych działań promocyjnych Programu. Przesyłając formularz zgłoszeniowy, 
uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów (licencja 
niewyłączna) we wszystkich działaniach, na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w 
postaci druku, audio i wideo oraz w Internecie oraz na publikację związaną z konkursem
i promocją Programu.

§ 3
Ocena 

1. Zdjęcia oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Zdjęcia konkursowe będą oceniane w czterech wyżej wymienionych kategoriach.
3. We wszystkich kategoriach konkursowych, zdjęcia będą oceniane według następujących kryteriów:

a) jakość merytoryczna (wartość artystyczna zdjęcia, oryginalne podejście do jednej z kategorii,
ciekawy lub nowatorski pomysł, potencjał promocyjny)

b) jakość techniczna (jakość zdjęcia, zgodność z wymogami technicznymi)

http://pbu2020.eu/pl/projects2020
https://keep.eu/projects/?hide-sidebar=true#search:eJx9UsFOwzAM/ZUq5yKNCYG0G0McuCAunNAUeanbBdKkcpKhqeq/43Tpug3ELfaz37Nf3IuO3Ceq4MWqFz5AiPyy0ZhSOGsOcoLltw47WTkVW7SpugbjsZzaZYUBtJlYKIjVx6YUqcnFIHMq96CtLuExMYJDKcIOWxyJjPaZJxw6FCvhSHBBC4qcJGy0s2CYmyBwkHpS7Ti2tjUBI1GFSChrbcEqPFPhuRuCNisd+VN3h6RdHg/2vBJsTYJ6oTkrHu5FKTiHhoPl4vauuCmWi+WieHMGbMXRGg1Q9Px6/yLQFovn15fiaf0khk3SZSMs0oXdSctG9tggVGdhrj3LeARSOznbUQqPhv3H6pEQEuvAIr5DpWutpNumz9H7vCU7C+EqPdo7AR0vTzpkLxPTKPjXZxxvpNZoqqn47Dr6UyDZl+bYmF4RmpMq8+TnJJNIh/mo5tb5zLz6h5HAesObOCuvod+789npcfIfwzgRbg==
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§ 4 
Nagrody 

1. Jury Konkursu przyzna 3 nagrody rzeczowe za najlepsze zdjęcia w każdej z czterech kategorii 
(łącznie 12 nagród): 

• 1. nagroda – atrakcyjny zestaw sprzętu turystycznego Programu o łącznej wartości ok. 
115 euro (w tym namiot, koc, zestaw do badmintona, powerbank i inne gadżety 
promocyjne) 

• 2. nagroda - atrakcyjny zestaw sprzętu turystycznego Programu o łącznej wartości ok. 80 
euro (w tym namiot, koc, zestaw do badmintona i inne gadżety promocyjne) 

• 3. nagroda – zestaw gadżetów promocyjnych Programu o łącznej wartości ok. 40 euro 
(w tym powerbank, ekologiczny lunchbox i inne gadżety promocyjne) 

Ponadto,  nagrodzone zdjęcia będą promowane w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, wśród instytucji 
zaangażowanych w realizację Programu (ministerstwa, władze krajowe, regionalne i lokalne, 
euroregiony, beneficjenci Programu itp.) oraz wśród instytucji europejskich współpracujących 
z Programem (Komisja Europejska , Tesim, Interact itp.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania niektórych nagród w przypadku, gdy jury 
uzna zgłoszenia za niespełniające wymaganych standardów. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu: 
https://www.pbu2020.eu/pl i jego profilu w mediach społecznościowych 
www.facebook.com/PBU2020/. 

4.  Jeżeli w kraju Uczestnika istniejące przepisy zobowiązują go do zapłaty 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 Organizatorem zapytania prosimy kierować poprzez e-mail na adres: 

monika.kozlowska@pbu2020.eu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego obowiązujące w danym kraju. 

https://www.pbu2020.eu/pl
http://www.facebook.com/PBU2020/
mailto:monika.kozlowska@pbu2020.eu
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