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Zaproszenie do udziału w konkursie 

05.08.2022   

 

CZĘŚĆ I WERSJA DŁUGA 

Strony internetowe, dzienniki urzędowe 

 

Logo poszukiwane dla pierwszej sieci współpracy polsko-niemieckiej! 

 

TŁO 

Założenie przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) Geoparku Łuk 

Mużakowa to ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy między Polską a Niemcami. Po 

raz pierwszy na granicy polsko-niemieckiej osiem polskich, trzy brandenburskie i trzy 

saksońskie gminy, powiaty i województwa, przy udziale krajów związkowych Brandenburgii i 

Saksonii, wspólnie kształtują przyszłość całego regionu rozciągającego się po obu stronach 

Nysy: Światowy Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa! Jest jednym z 

zaledwie czterech ponadnarodowych Geoparków UNESCO, które mają prawo nosić ten tytuł, 

wraz z innymi 173 obiektami na całym świecie.  

 

Łuk Mużakowa to krajobraz z epoki lodowcowej, który posiada szczególną historię: wieki 

górnictwa, szkła i ceramiki. Oglądany z lotu ptaka przypomina podkowę, charakteryzującą się 

dziś setkami jaskrawo zabarwionych zbiorników wodnych: pozostałości po dawnym górnictwie. 

Ślady produkcji szkła i ceramiki można znaleźć wszędzie. 

 

IDEA 

EUWT z o.o. zaprasza mieszkańców regionu i nie tylko, ale również odwiedzających, turystów, 

klasy szkolne, nauczycieli i uczących się, firmy, stowarzyszenia i inne podmioty do udziału w 

konkursie na pomył logo EUWT z o.o. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone! 

 

KRYTERIA 

Projekt powinien harmonijnie pasować do identyfikacji wizualnej Geoparku i być zgodny z logo 

Łuku Mużakowa i logo UNESCO. Ponadto powinien odzwierciedlać współpracę polsko-

niemiecką i pozwalać na sformułowanie wniosku dotyczącego celu EUWT z o.o. 

 

  



 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

Udział w konkursie jest ograniczony do jednego projektu na osobę / instytucję. Do konkursu 

można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby konkursu i 

nie zostały jeszcze zgłoszone lub wykorzystane gdzie indziej.  

 

Przesłanie projektu oznacza zgodę na upublicznienie nazwiska (i ewentualnie instytucji). 

Nagrodzone projekty należą do firmy EUWT z o.o. i mogą być przez nią przetwarzane 

graficznie, zmieniane i wykorzystywane bez ograniczeń.  

 

Konkurs kończy się 15.09.2022 (data zamknięcia). Projekt należy przesłać na adres: 

info@muskauer-faltenbogen.de, w tytule proszę wpisać słowo: LOGO. 

 

OCENA 

Otrzymane w terminie projekty zostaną ocenione przez członków EUWT z o.o. oraz dyrektora. 

Wyłonione zostaną trzy najlepsze projekty. Projekty z największą ilością głosów zostaną 

zdigitalizowane przez grafika EUWT z o.o. i zaprezentowane na najbliższym walnym 

zgromadzeniu w dniu 06 października 2022 r. Tam zostanie wybrany i sfinalizowany jeden z 

trzech finalistów jako logo dla EUWT z o.o. Finaliści zostaną zaproszeni na część publiczną 

spotkania i tam odbiorą swoje nagrody. 

 

CZĘŚĆ I WERSJA SKRÓCONA 

Do prasy i mediów społecznościowych 

 

Poszukiwane logo dla pierwszej sieci współpracy polsko-niemieckiej! 

Pierwsze polsko-niemieckie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) z o.o 

o nazwie "Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa" poszukuje logo! Zachęcamy 

mieszkańców, gości, turystów, klasy szkolne, nauczycieli i osób uczących się, firmy, 

stowarzyszenia i wszystkie inne zainteresowane strony do wzięcia udziału w konkursie na logo 

EUWT z o.o. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone! 

 

Weź udział w konkursie na logo, które odzwierciedla współpracę transgraniczną i pracę 

Geoparku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.muskauer-faltenbogen.de lub na 

stronach internetowych województwa lubuskiego, powiatów Spree-Neiße i Görlitz oraz gmin 

Geoparku! Termin zgłoszeń upływa 15.09.2022 r. 

 

 

- Planowana lista dystrybucyjna -. 

Strony internetowe członków, media społecznościowe członków, zaproszenia w regionalnych 

dziennikach i tygodnikach, dziennikach urzędowych, strony internetowe regionalnych 

organizacji marketingowych (stowarzyszenia turystyczne) oraz ewentualnie na stronach 

internetowych regionów i innych partnerów (np. lasów państwowych). 


