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1 lipca 2013 r. Chorwacja stanie się nowym członkiem Unii
Europejskiej. Wraz z Fundacją Schumana już teraz zapraszamy do udziału
w konkursie na najciekawszą formę artystyczną prezentującą Chorwację,
w kontekście jej wstąpienia do UE. Honorowym patronem konkursu jest
Ambasada Republiki Chorwacji w Polsce. Konkurs skierowany jest do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na
prace konkursowe czekamy do 7 czerwca!

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną
przez siebie formę artystyczną z kategorii sztuk plastycznych (np.
rysunek,
plakat,
komiks
czy
mural)
tematu
rozszerzenia
Unii
Europejskiej o Chorwację.
Więcej informacji na stronie Fundacji Schumana.
O jakie doświadczenia czy bogactwo kulturowe może wzbogacić całą
społeczność unijną? Jak widzisz rolę Chorwacji w Unii Europejskiej?
Nadesłane prace powinny pomóc odbiorcom w udzieleniu odpowiedzi na te
i inne pytania związane z tematyką konkursową.
Zgłoszenia do konkursu (formularz zgłoszeniowy wraz z pracą w
formacie A2 lub pracą udokumentowaną na formacie A2 należy przesyłać
do 7 czerwca 2013 roku na adres:
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
W skład Komisji Konkursowej wejdą znani i popularni przedstawiciele
środowiska artystycznego. Nazwiska eksperckiej części komisji zostaną
opublikowane w najbliższym czasie.
Na autorów 3 najlepszych prac (jednej w każdej kategorii wiekowej)
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: smartphone Samsung Galaxy SII,
smartphone Samsung Galaxy Gio oraz aparat fotograficzny Canon SX150
IS.
Nagrody zostaną wręczone przez Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce i Ambasadora Chorwacji w Polsce na uroczystej
gali w warszawskim Forcie Sokolnickim 30 czerwca 2013 r. Organizatorzy
gwarantują wiele atrakcji podczas uroczystości, m.in. pokaz mody,
filmów chorwackich, pochód dalmatyńczyków, koncert wiolonczelowy,
konkursy i quizy dla dzieci, degustacje potraw kuchni chorwackiej,
różnorodne wystawy oraz pokaz sztucznych ogni wieńczący wydarzenie.
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W dniu 29 czerwca 2013 r. zwycięzcy konkursu będą również
mieli
okazję
być
pasażerami
tramwaju
promocyjnego
„UE-28",
który
pojawi
się
na
warszawskich
ulicach
w
ramach
akcji
promocyjnej „Przystanek
Chorwacja" organizowanej
przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ambasadę
Chorwacji.
Atrakcje czekające na odwiedzających tramwaj to m.in.:
• różnorodne zabawy, gry i quizy z wiedzy o Chorwacji i UE
• szybki kurs języka chorwackiego
• ekran interaktywny wyświetlający filmy promocyjne lub quizy dla
dzieci
• prezentacja oferty turystycznej Chorwacji
• degustacja chorwackich potraw i napojów
• publikacje, ulotki, gadżety promujące przystąpienie Chorwacji do UE
• prezentacja muzyki chorwackiej
• spotkanie z Ambasadorem Chorwacji (Przystanek z Ambasadorem)
Komisja Konkursowa wyróżni 9 najlepszych prac w każdej kategorii.
Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie
„Witamy Chorwację w UE!" podczas gali konkursowej w dniu 30 czerwca
2013 r.
Organizatorzy sfinansują koszty przejazdu i dwudniowego pobytu trzech
laureatów oraz ich opiekunów w Warszawie.
W
razie
dalszych
pytań
prosimy
o
kontakt
mailowy z Anną Kania pod adresem: chorwacjawue@schuman.pl
lub
kontakt telefoniczny pod numerem 22/ 621 21 61; 621 75 55 w dniach
wtorek-piątek, w godzinach 12:00-15:00.
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