Nakręć video i jedź do Brukseli
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
środa, 18 marca 2015 11:18 -

Zosta?y ju? tylko trzy tygodnie na zg?aszanie krótkich filmików w konkursie "Czym jest dla
Ciebie zjednoczona Europa?". Do 10 kwietnia m?odzi Europejczycy mog? przes?a? swoje
minutowe nagrania z odpowiedzi? na pytanie konkursowe, aby wygra? wyjazd do Brukseli.
Do udzia?u w konkursie zaprasza Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. rozszerzenia
UE. Zabawa skierowana jest do nastolatków w wieku 13-15 lat z pa?stw cz?onkowskich i
kandyduj?cych do UE. Kreatywne, minutowe filmy z odpowiedzi? na pytanie o znaczenie
zjednoczonej
Europy
mo?na
zg?asza?
do 10
kwietnia
2015
roku
za
po?rednictwem
strony: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm.

Wi?cej informacji:
Rozszerzenie Unii Europejskiej zlikwidowa?o w Europie bariery, jednocz?c kontynent wokó?
wspólnych celów i warto?ci jego mieszka?ców. Ju? na samym pocz?tku Unia Europejska
postawi?a sobie dwa g?ówne cele: pokój i stabilno?? kontynentu europejskiego. Z biegiem
czasu cele te zach?ca?y kolejne pa?stwa do do??czenia do sze?ciu pa?stw-za?o?ycieli. Dzi?
Unia Europejska skupia 28 pa?stw cz?onkowskich, a jej drzwi s? otwarte dla kolejnych pa?stw,
które chcia?yby do niej przyst?pi? i podj?? si? szerzenia pokoju, demokracji, stabilno?ci i
dobrobytu. Proces ten obejmuje: Albani?, Bo?ni? i Hercegowin?, by?? Jugos?owia?sk?
Republik? Macedonii, Islandi? (negocjacje z Islandi? zosta?y zawieszone w zwi?zku z decyzj?
islandzkiego rz?du), Kosowo, Czarnogór?, Serbi? i Turcj?.
Czym jest dla Ciebie zjednoczona Europa? – to konkurs dla m?odych ludzi w wieku 13-15 lat
z pa?stw cz?onkowskich UE, krajów kandyduj?cych do UE oraz potencjalnych kandydatów z
Europy Po?udniowo-Wschodniej. Wystarczy nakr?ci? minutowy film, w którym w kreatywny
sposób autor odpowie na konkursowe pytanie. Nagrod? jest wyjazd do Brukseli. Do udzia?u w
konkursie zaprasza Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. rozszerzenia UE. Filmy
mo?na zg?asza? do 10 kwietnia 2015 roku.
Cz?onkowie krajowych jury wybior? jeden film z ka?dego kraju. Nagrod? w konkursie jest
wyjazd do Brukseli, podczas którego zwyci?zcy b?d? mieli okazje zwiedzi? miasto oraz
instytucje europejskie, a tak?e pozna? m?odych ludzi z ca?ej Europy.
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