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Chcesz zwiedzi? Bruksel?? Interesujesz si? tematem rozszerzenia Unii Europejskiej? Je?li
tak, ten konkurs jest dla Ciebie. Z okazji 10-lecia najwi?kszego rozszerzenia w historii UE
Komisja Europejska organizuje konkurs pt. Co dla Ciebie znaczy rozszerzenie
Unii Europejskiej? Jest on skierowany do osób w wieku 15-25 lat z krajów
cz?onkowskich, kandyduj?cych lub potencjalnych kandydatów. Termin sk?adania prac up?ywa
11 maja 2014 r.

Zasady konkursu

Unia Europejska pragn?c uczci? 10-lecie najwi?kszego rozszerzenia Unii Europejskiej,
zako?czonego przyst?pieniem do niej dziesi?ciu nowych pa?stw, organizuje konkurs pisarski
dla m?odych Europejczyków. Aby wzi?? w nim udzia? nale?y odpowiedzie? na jedno lub oba z
poni?szych pyta?:

1. Z jakich do?wiadcze? mo?e czerpa? Unia Europejska, sk?adaj?ca si? obecnie z 28
pa?stw cz?onkowskich, aby ulepsza? swoj? przysz?o???
2. Co dla Ciebie znaczy rozszerzenie Unii Europejskiej?

oraz spe?ni? nast?puj?ce warunki:

by? obywatelem jednego z 28 pa?stw cz?onkowskich UE lub jednego z krajów
kandyduj?cych lub potencjalnych kandydatów,
by? w wieku od 15 do 25 lat,
napisa? prac? w dowolnym j?zyku urz?dowym Unii Europejskiej lub w jednym z j?zyków
urz?dowych pa?stw kandyduj?cych i potencjalnych kandydatów.

Zasady uczestnictwa

Prac?
w
formie
artyku?u
(nie
d?u?szego
ni?
700
s?ów)
lub
w
formie
maksymalnie
trzech
publikacji
na
blogu
(o
??cznej
d?ugo?ci
maksymalnie
700
s?ów)
nale?y
przes?a?
do
11
maja
2014
r.
za
po?rednictwem poczty elektronicznej (write@media-consulta.com), Facebook'a lub listem
poleconym na adres:
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media consulta International Holding AG
Adresat: Rachel Harding
Wassergasse 3
10197 Berlin
Niemcy

Ocena prac

Prace b?d? oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 15-18 lat oraz 19-25 lat. Najpierw
zostan? wy?onione najlepsze prace na szczeblu krajowym w ka?dej kategorii wiekowej, a
nast?pnie zostan? one poddane ocenie na szczeblu europejskim, razem z pracami z innych
krajów. Jurorzy na szczeblu europejskim dokonaj? wyboru jednego zwyci?zcy w ka?dej
kategorii wiekowej.

Nagroda

Zwyci?zca konkursu na szczeblu krajowym w ka?dej kategorii wiekowej otrzyma nagrod? w
postaci dwudniowej wizyty dla dwóch osób w Brukseli, która odb?dzie si? pod koniec czerwca
2014 r. oraz jednego e-czytnika. Organizator pokrywa koszty podró?y, wy?ywienie i
zakwaterowanie, koszty zwi?zane z lokalnym transportem w Brukseli oraz koszty uczestnictwa
w zorganizowanych wydarzeniach. Podczas pobytu w Brukseli ka?dy zwyci?zca i osoby im
towarzysz?ce wezm? udzia? w ceremonii rozdania nagród oraz b?d? mie? mo?liwo??
odwiedzenia instytucji UE i zwiedzenia miasta.

Wi?cej informacji:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/writing-competition/140306_rules_final_pl.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/writing-competition/index_en.htm

Organizatorzy czekaj? na zg?oszenia do 11 maja!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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