
 

 

 
 

 

 

 

Regulamin konkursu na podcast  

„Wiadomości z sąsiedztwa” 

z okazji EC-Day 2021 

 
 
 

 
 

§1 Organizator i cel konkursu 

1. Organizatorem konkursu „Wiadomości z sąsiedztwa” jest Wspólny Sekretariat (WS) Programu 
Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych podcastów pokazujących współpracę 
transgraniczną na obszarze wsparcia Programu.  

3. Podcasty można dostarczać w formie nagrań solowych, krótkich reportaży lub wywiadów. Prace 
powinny co do zasady promować projekty Interreg.  

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. 
2. Nieuprawnieni do uczestnictwa są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedno zgłoszenie. Podcast powinien przedstawiać 

współpracę polsko-niemiecką z uwzględnieniem projektów w ramach Programu Interreg V A 
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. W kwestii wykonania podcastów 
Organizator pozostawia dowolność. Przy ocenie szczególny nacisk zostanie położony na 
odniesienie do Programu, zrozumiałość (dwujęzyczność) oraz wartość informacyjną 
zgłoszeń. 

5. Do każdego nagrania należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez uczestnika lub 
w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego. 



6. Podcast nie może przekraczać 3 min.  
7. Zgłoszenia można nadsyłać od 17 maja do 6 września 2021 r. (data wpływu do WS)  
8. Zgłoszenie wraz z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres e-mail: 

aleksandra.wietrzychowska@interreg5a.net lub na płycie CD/DVD albo pendrivie na adres: 
Wspólny Sekretariat INTERREG V A, E.-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz.  

9. Nadesłanie podcastu na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest jako 
akceptacja regulaminu konkursowego. 

 
§ 3 Nagrody i wyróżnienia 

 
1. Najlepsze podcasty będą premiowane w postaci dyplomów i upominków z Programu 

Współpracy Interreg V A oraz Programu UE Interact. Najlepsze zgłoszenia zostaną 
zaprezentowane na stronie internetowej Programu. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 21.09.2021 na następujących stronach 
internetowych: www.interreg5a.info, www.ewt.wzp.pl, www.pomerania.org.pl, 
www.pomerania.net oraz facebooku i instagramie Programu Interreg V A Meklemburgia-
Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. 

 
 

§ 4 Jury konkursowe 
 

1. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez Organizatora konkursu składające się z przedstawicieli 
instytucji programowych. 

2. Zadaniem Jury konkursowego jest ocena i wybór najlepszych podcastów. 
3. Jury konkursowe ocenia tylko prace spełniające warunki uczestnictwa (§ 2). 
4. Posiedzenie Jury konkursowego jest niejawne. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne  

i nie mogą zostać zakwestionowane. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. 
5. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury konkursowego.  

 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac  
w ramach promocji Programu Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / 
Polska. 

2. Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych podcastów 
w ramach działań informacyjno-promocyjnych Programu Współpracy Interreg V A 
Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska wraz z podaniem danych 
osobowych autora (nazwisko, imię, instytucja) we wszystkich mediach bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych. 

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie konkursowe 
będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub wydłużenia 
konkursu.   

5. Informacje o zmianach w konkursie będą zamieszczane na stronach internetowych 
www.interreg5a.info, www.ewt.wzp.pl. 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pozostaje w gestii Organizatora. 
7. Osobą do kontaktu we Wspólnym Sekretariacie jest pani Aleksandra Wietrzychowska 

(aleksandra.wietrzychowska@interreg5a.net). 
 

 

 

Konkurs jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR).  
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