Konkurs pt. „Europa naszych marzeń”
Gmina Aksakovo we współpracy z gminami Setubal/Portugalia, Nughedu Santa
Vittoria/Włochy, Ożarów Mazowiecki/Polska, Montserrat/Hiszpania, Victoria/Rumunia i
Shtip/Republika Macedonii oraz organizacją społeczeństwa obywatelskiego Bio Network
Association organizują konkurs „Europa naszych marzeń” w następujących kategoriach:
•
•
•

Utwór literacki
Rysunek
Fotografia

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pt. „Future of Europe-Reload”,
współfinansowanego w ramach programu „Europa dla obywateli” Unii Europejskiej.
Konkurs „Europa naszych marzeń” ma na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w
procesie kształtowania polityki na szczeblu lokalnym i unijnym, lepszego zrozumienia
korzyści płynących z Unii Europejskiej, pobudzenie dialogu międzykulturowego i
wzajemnego zrozumienia, a także myślenia o przyszłości Europy.
Data rozpoczęcia Konkursu: 10.09.2019 r.
Data zakończenia Konkursu: 31.10.2019 r.

Regulamin Konkursu w kategorii „Utwór literacki”
Utwór literacki może mieć postać eseju, poezji lub prozy.
1. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele państw europejskich w wieku od 7 do 29
lat.
Konkurs jest organizowany w trzech grupach wiekowych:
•
•
•

od 7 do 13 lat
od 14 do 20 lat
od 21 do 29 lat.

Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Tematyka
Konkurs na pisanie prac pt. „Europa naszych marzeń” związany jest z demokratycznym
zaangażowaniem i obywatelskim udziałem w programie „Europa dla obywateli”. Program
„Europa dla obywateli” realizowany w latach 2014-2020 jest ważnym narzędziem, którego
celem jest to, aby 500 milionów osób zamieszkałych w krajach członkowskich Unii
Europejskiej odgrywało bardziej aktywną rolę w rozwoju Unii. Poprzez finansowanie i

działania, z udziałem obywateli, Program promuje wspólną historię i wspólne wartości
Europy, a także poczucie zaangażowania w rozwój Unii oraz pobudza ducha europejskiego i
wzmacnia poczucie przynależności do Unii Europejskiej.
3. Warunki udziału
1. Prace pisemne należy sporządzić w jednym z niżej wymienionych języków:
bułgarskim, włoskim, portugalskim, polskim, macedońskim, rumuńskim, hiszpańskim
lub angielskim.
2. Eseje muszą zawierać maksymalnie 300 słów.
3. Wiersze powinny mieć maksymalnie 1 stronę /1800 symboli ze spacjami.
4. Utwory z gatunku prozy muszą mieć maksymalnie 5 stron. Każda strona nie może
zawierać więcej niż 1800 znaków ze spacjami.
5. Utwory literackie muszą zawierać 4 z 6 kluczowych słów: Europa, przyszłość,
europejski, młodzież, marzenie, nowy start.
6. Uczestnicy konkursu zapewniają, że posiadają prawa autorskie i prawa do publikacji
eseju zgłoszonego do konkursu oraz że organizacja jest zwolniona z wszelkich
roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem utworu do publikacji
materiałów związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
7. Uczestnik konkursu przekazuje Komisji Europejskiej prawa do publikacji materiałów
związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu w kategorii "\”utwór
literacki” wszystkich prac, które zostały napisane nieczytelnie, które nie są zgodne z
tematyką konkursu lub są sprzeczne z ogólnymi normami moralnymi.
4. Kryteria oceny przez jury konkursu
•
•
•
•

zgodność z wymaganiami odnośnie utworu (długość, zawartość kluczowych słów);
kreatywność i oryginalność eseju;
klarowność przesłania;
kompletność wyrażonych opinii.

5. Szczeble oceny prac
5.1 Szczebel krajowy – Każdy partner projektu zorganizuje wewnętrzną rundę oceny prac.
Pierwsze 3 najlepsze prace wezmą udział w rundzie ogólnokrajowej. Prace muszą być
przetłumaczone na język angielski.
5.2 Szczebel międzynarodowy – ocena prac na szczeblu międzynarodowym zostanie
wykonana podczas szóstego spotkania „Europa naszych marzeń”, które odbędzie się w dniach
13-15 listopada 2019 roku w miejscowości Victoria w Rumunii.

Regulamin Konkursu w kategorii „Rysunek”
1. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele państw europejskich w wieku od 7 do 29
lat.

Konkurs jest organizowany w trzech grupach wiekowych:
•
•
•

od 7 do 13 lat
od 14 do 20 lat
od 21 do 29 lat.

Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Tematyka
Konkurs na wykonanie rysunku pt. „Europa naszych marzeń” związany jest z
demokratycznym zaangażowaniem i obywatelskim udziałem w programie „Europa dla
obywateli”. Program „Europa dla obywateli” realizowany w latach 2014-2020 jest ważnym
narzędziem, którego celem jest to, aby 500 milionów osób zamieszkałych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej odgrywało bardziej aktywną rolę w rozwoju Unii. Poprzez
finansowanie i działania, z udziałem obywateli, Program promuje wspólną historię i wspólne
wartości Europy, a także poczucie zaangażowania w rozwój Unii oraz pobudza ducha
europejskiego i wzmacnia poczucie przynależności do Unii Europejskiej.
3. Warunki udziału
1. Rysunki powinny mieć wymiary min. 30/40 cm i max. 49/70 cm.
2. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących stosowanych materiałów.
3. Uczestnicy konkursu zapewniają, że posiadają prawa autorskie i prawa do publikacji
rysunku zgłoszonego do konkursu oraz że organizacja jest zwolniona z wszelkich
roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem rysunku do publikacji
materiałów związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
4. Uczestnik konkursu przekazuje Komisji Europejskiej prawa do publikacji materiałów
związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu w kategorii
„rysunek” wszystkich prac, które nie są zgodne z tematyką konkursu lub są sprzeczne
z ogólnymi normami moralnymi.
4. Kryteria oceny przez jury konkursu
•
•

kreatywność i oryginalność rysunku;
klarowność przesłania.

5. Szczeble oceny prac
5.1 Szczebel krajowy – Każdy partner projektu zorganizuje wewnętrzną rundę oceny prac.
Pierwsze 3 najlepsze prace wezmą udział w rundzie ogólnokrajowej.
5.2 Szczebel międzynarodowy – ocena prac na szczeblu międzynarodowym zostanie
wykonana podczas szóstego spotkania „Europa naszych marzeń”, które odbędzie się w dniach
13-15 listopada 2019 roku w miejscowości Victoria w Rumunii.

Regulamin konkursu w kategorii „Fotografia”
1. Zasady uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele państw europejskich w wieku od 14 do
29 lat.
Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych:
•
•

od 14 do 20 lat
od 21 do 29 lat.

Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Tematyka
Konkurs na wykonanie fotografii pt. „Europa naszych marzeń” związany jest z kierunkiem
demokratycznego zaangażowania i obywatelskiego udziału w programie „Europa dla
obywateli”. Program „Europa dla obywateli” realizowany w latach 2014-2020 jest ważnym
narzędziem, którego celem jest to, aby 500 milionów osób zamieszkałych w krajach
członkowskich Unii Europejskiej odgrywało bardziej aktywną rolę w rozwoju Unii. Poprzez
finansowanie i działania, z udziałem obywateli, Program promuje wspólną historię i wspólne
wartości Europy, a także poczucie zaangażowania w rozwój Unii oraz pobudza ducha
europejskiego i wzmacnia poczucie przynależności do Unii Europejskiej.
3. Warunki udziału
1. Wymagania dotyczące zdjęcia: wielkość nie mniej niż 800KB i nie więcej niż 5MB.
Format JPEG lub TIFF; model barw RGB. Wszyscy uczestnicy muszą zapewnić
rozdzielczość zdjęcia odpowiednią do ich drukowania na potrzeby wystaw i
materiałów informacyjnych.
2. Uczestnicy konkursu zapewniają, że posiadają prawa autorskie i prawa do publikacji
zdjęcia zgłoszonego do konkursu oraz że organizacja jest zwolniona z wszelkich
roszczeń osób trzecich związanych z wykorzystaniem zdjęcia do publikacji
materiałów związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
3. Uczestnik konkursu przekazuje Komisji Europejskiej prawa do publikacji materiałów
związanych z działalnością Komisji Europejskiej.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu w kategorii
„fotografia” wszystkich zdjęć, które nie są zgodne z tematyką konkursu lub są
sprzeczne z ogólnymi normami moralnymi.
4. Kryteria oceny przez jury konkursu
•
•

kreatywność i oryginalność fotografii;
klarowność przesłania.

5. Szczeble oceny prac
5.1 Szczebel krajowy – Każdy partner projektu zorganizuje wewnętrzną rundę oceny prac.
Pierwsze 3 najlepsze prace wezmą udział w rundzie ogólnokrajowej.
5.2 Szczebel międzynarodowy – ocena prac na szczeblu międzynarodowym zostanie
wykonana podczas szóstego spotkania „Europa naszych marzeń”, które odbędzie się w dniach
13-15 listopada 2019 roku w miejscowości Victoria, w Rumunii.

Pierwszą nagrodą w każdej kategorii /z wyjątkiem grupy wiekowej 7-13 lat/ będzie
wizyta w innym kraju.

