Информационният център „Европа Директно” – София
OБЯВЯВА
Национален конкурс за есе и рисунка на тема

„Моята лидерска роля в Европа”

М

с
р
е
д
и
оята л

За конкурса
Информационният център Europe Direct - София обявява национален
конкурс за есе и рисунка на тема „Моята лидерска роля в Европа”. Участие
в конкурса могат да вземат млади хора на възраст 14-29 години (за категория „ЕСЕ”) и до 18 години (за категория „РИСУНКА”). Целта на конкурса
е участниците да споделят своите идеи и виждания относно бъдещето на
ЕС и как виждат своята роля в него като бъдещи лидери, какви според тях
трябва да бъдат приоритетите на един Съюз на демократична промяна и
каква е ролята на гражданите в демократичния живот на ЕС. Участниците
следва да изпратят свои творби, илюстриращи представата им за ролята
на европейските лидери и как младите хора могат да участват в процеса
на вземане на решения за бъдещето на Европейския съюз (включително
отчитайки опита на България като председателстваща Съвета на ЕС).

Регламент на конкурса
1. Право на участие:
• Право на участие имат всички български граждани на възраст 14-29
години (за категория „ЕСЕ”) и до 18 години (за категория „РИСУНКА”). Не се
допускат до участие членове на семействата на хора, които работят в организацията-инициатор на конкурса и членове на журито.
2. Условия за участие
• За категория „ЕСЕ”:
- Есетата трябва да бъдат написани на български език;
- Обемът на есетата трябва да бъде до 3600 знака (включително интервалите);
- Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно есе;
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• За категория „РИСУНКА”:
- Допустими са всякакви формати и техники на рисуване;
- Рисунките трябва да бъдат сканирани и изпратени в .JPEG формат и в най-доброто възможно качество (не по-малко от 350 dpi);
- Рисунките трябва да бъдат придружени от кратък текст/послание на автора;
- Всеки участник има право да участва в конкурса само с една рисунка;
• Всички есета и рисунки трябва да бъдат придружени от име, възраст и
информация за контакт на кандидата;
• Със заявяването на участие в конкурса всеки участник гарантира, че приема условията и че предоставените от него творби са авторски. За целта е необходимо в изпратения придружителен имейл за участие да бъде включен
следният текст: „С изпращането на настоящото писмо заявявам, че приемам
посочените от организаторите условия на конкурса и съм съгласен предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от организатора за осъществяване на контакт във връзка с конкурса“.
• Участниците в конкурса запазват всички авторски и сродните им права
върху предоставените есета и рисунки. Въпреки това, те ще преотстъпят на
организаторите на конкурса правото да използват безвъзмездно творбите за
информационните и комуникационните им дейности, както и с промоционални цели, свързани с конкурса. Творбите няма да бъдат използвани с търговски
цели в контекста на нито една от тези дейности.
• Организаторът си запазва правото да не разглежда есета и рисунки, които
не отговарят на темата и изискванията на конкурса и чието съдържание противоречи на законодателството като порнография, насилие, расова дискриминация, подбуждащи към религиозна или етническа вражда и омраза и др.
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3. Срок за изпращане на творбите
• Крайният срок за получаване на есетата и рисунките е 30 септември 2018г.
• Творбите се изпращат на електронната поща на ИЦ „Европа Директно“ –
София – direct@europe.bg (в случай, че размерът на файла не позволява да
бъде прикачен към имейл, на посочения имейл се изпраща линк за изтегляне
на съдържанието)
4. Критерии за оценка
• Креативност и оригиналност на творбите (40 точки);
• Послание на творбите и съответствие с темата на конкурса (40 точки);
• Художествена стойност на творбите (20 точки).
5. Избор на победителя
• Получените творби ще бъдат оценявани от компетентно жури, съставено от
представители на културните и творчески индустрии и на организатора.
• Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване и преразглеждане.
6. Обявяване на победителите и награди
• Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на
организатора, както и в социалните мрежи.
• Победителите в конкурса ще получат ваучер за книги на стойност
100лв. (за категория „ЕСЕ”) и пособия за рисуване на стойност 100лв.
(за категория „РИСУНКА”).
• Най-добрите творби, участващи в конкурса, ще бъдат издадени в публикация, както и споделени на Фейсбук страницата на организатора.
7. Съхранение на лични данни
• Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите
на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да
бъдат предоставяни на трети страни.

