Конкурс

Всички ние вече знаем, че Европейският съюз е доброволен съюз от
демократични държави. Но знаем ли какъв Европейски съюз искаме
след пет години? А каква ще бъде нашата роля в неговото развитие?
Представи ни своята визия. Очакваме от теб да бъдеш активен,
креативен и провокативен. Забрави за формалните и известни на
всички клишета и стратегии и разкажи твоята идея. Бъди промяната!

Имаш

право

на

избор!

Кажи ни в каква Европа искаш да живееш след 5 години в рамките на
една страница или в кратко видео и бъди един от победителите, които
ще посетят Европейския парламент през 2018 г.
Условия на конкурса:
Очакваме есето / видеото да отговарят на следните условия:


Ако избереш да пишеш, вместо да снимаш, не надвишавай 500
думи или една страница. Не плагиатствай, а цитирай, ако се





налага. Дай свобода на мислите си и създай твоя идеален
Европейски съюз.
Ако пък се решиш да бъдеш режисьор, оператор с телефон,
сценарист или просто актьор, изпрати ни твоето видео, което не
надвишава 90 сек, но в което си събрал всичките си мисли. Не
забравяй и авторското каре в края на видеото.
КРАЕН СРОК: 28 февруари 2018

Регламент на конкурса:
Всички желаещи да се включат в конкурса трябва да се регистрират
през официалната страница на „Европейско междучасие“ . В секция
„Конкурс“ попълнете своите данни и прикачете своята писмена
разработка или линк към заснетото от Вас видео. Всички полета,
отбелязани със * са задължителни за попълване. Кандидатстването
става единствено чрез специално разработената за това интернет
платформа. Всички кандидатури изпратени по друг начин ще бъдат
автоматично дисквалифицирани.
Запознайте се с общите условия и отбележете, ако сте съгласни с
тях.
Декларирайки своето съгласие, вие приемате, че изпратените от Вас
материали могат да бъдат публикувани от организатора и използвани
за популяризиране на инициативата.
Вие декларирате, че попълнените от Вас лични данни могат да се
използват от организатора за нуждите на конкурса и организацията на
пътуването до Брюксел, но без да бъдат предоставяни на трети лица.
Наградата:
Посещение на Европейския парламент в Брюксел през 2018 г. От
всяко училище ще бъде избран по един участник, който ще посети
европейските институции. Това означава, че се състезавате с
учениците от своето училище, а не с всички останали.
ВКЛЮЧИ СЕ

