Zasady uczestnictwa w konkursie „Europa moimi oczami“

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
zaprasza dużych i małych do wzięcia udziału w konkursie pt. „Europa moimi oczami“.
Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dzieci i młodzieży.

REGULAMIN KONKURSU

I ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VA
Brandenburgia – Polska 2014-2020.

II CEL KONKURSU
1.

Popularyzacja tematyki Unii Europejskiej

2.

Kształtowanie wyobraźni poprzez prace artystyczne

3.

Promocja idei współpracy europejskiej

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.

Konkurs odbywa się w dniach 09-28.05.2020.

2.

Tematem konkursu jest Unia Europejska (czym dla mnie jest Europa? Czym jest dla mnie

współpraca europejska? Ja jako Europejczyk, ja w Europie, moje europejskie doświadczenia
itp.)
3.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
-

do lat 6

-

7-10 lat

-

11-16 lat

4.

W ramach konkursu przewidziane są trzy formaty prac:
-

rysunek,

-

zdjęcie,

-

filmik

5.

Technika i format prac plastycznych jest dowolna.

6.

Filmiki nie mogą przekraczać 5 min.

7.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę w ramach wybranego z formatów.

8.

Nie trzeba wcześniej zgłaszać prac w każdym z formatów, tj. rysunek, zdjęcie, film.

Uczestnik sam decyduje, w ramach którego formatu chce uczestniczyć w konkursie.
9.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie

przesłanych prac wraz z imieniem, nazwiskiem i wiekiem przez Wspólny Sekretariat m.in. na
profilu Programu Współpracy, stronie internetowej oraz w materiałach drukowanych. Zgoda
rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
musi zostać podpisana i załączona w formie scanu do przesłanej pracy. Formularz znajdą
Państwo> tutaj.
10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych> tutaj.
11. Do przesłanych prac należy dołączyć informacje o autorze: imię, nazwisko, wiek, adres email (w razie, gdyby dziecko nie miało swojego adresu e-mail, należy podać adres rodzica lub
opiekuna prawnego).

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1.

09.05.2020 -Rozpoczęcie konkursu.

2.

09-28.05.2020 - Czas na nadsyłanie prac, które zostaną przekazane Jury wraz z kartą do

głosowania.
3.

29.05 - 03.06.2020 - Wybór prac przez jury.

4.

04.06.2020, godz. 15: 00 - Podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców.

5.

W każdej kategorii wiekowej i w każdym z formatów wybrana zostanie jedna praca. Za

najlepszą pracę (1 miejsce) przewidziana jest nagroda (upominki związane z Programem
Współpracy Interreg BB-PL). Dla miejsca drugiego i trzeciego przewidziane są dyplomy.

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
1.

Prace plastyczne należy wysyłać w formie zdjęcia rysunku. Filmiki należy także wysłać

na podany adres mailowy (maksymalna długość filmiku do 5 min.), ewentualnie za pomocą
WeTransfer lub podobnej platformy (dotyczy dużych plików).
2.

Prace konkursowe należy wysyłać na adres: konkursybbpl@interia.pl.

3.

Osoba do kontaktu:
Pani Paulina Polan
Wspólny Sekretariat
Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020
Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. + 49 335 60676 9955
Fax: +49 335 60676 9959
E-Mail: paulina.polan@mdfe.brandenburg.de

4.

W przypadku dużego rozmiaru pliku, możliwe jest wysłanie pracy za pomocą np.

WeTransfer.

V OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1.

Prace oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora konkursu.

2.

W skład jury wejdą przedstawiciele Instytucji Programu Współpracy Interreg VA

Brandenburgia – Polska (Instytucja Zarządzająca, Koordynator Krajowy, Wspólny Sekretariat).
3.

Jury weźmie pod uwagę jakość wykonanej pracy oraz jej oryginalność, przy

uwzględnieniu danej kategorii wiekowej.
4.

Prace niespełniające postanowień regulaminu nie będą poddane ocenie jury.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ
1.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 04.06.2020, o godz. 15:00.

Pracezwycięzców zamieszczone zostaną na profilu Facebook Organizatora oraz stronie
internetowej Programu.

2.

Niezależnie od formy nadesłanej pracy, zwycięzcyzostaną powiadomieni mailowo (jeśli

dziecko nie posiada własnego adresu mailowego, należy podać adres rodzica lub opiekuna
prawnego). Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
3.

Po wybraniu najlepszych prac zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie adresu

korespondencyjnego.
4.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej nie jest możliwe.

