ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:

МОИТЕ ПРИЧИНИ ДА ГЛАСУВАМ НА
ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

Проектът е финансиран от ЕС / The project is funded by the EU

Проект: “Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”, No: 2013-4366/001-001
Project: “Youth Involvement, Leadership and Interaction Today”, No: 2013-4366/001-001

Целта на конкурса е в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент 2014, когато бъдещето развитие на ЕС се разисква активно,
да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата.

РЕГЛАМЕНТ
Право на участие
Право на участие имат всички български граждани на възраст между 18 и 30
години към датата на обявяване на конкурса.

Условия за участие
ԂԂ Есетата трябва да бъдат написани на български език.
ԂԂ Обемът на есетата трябва да бъде до 4500 знака (включително интервалите).
ԂԂ Есетата трябва да бъдат придружени от име, възраст и информация за
контакт на кандидата.
ԂԂ Всеки участник има право да участва в конкурса само с едно есе.
ԂԂ Участникът в конкурса предоставя на Европейския институт правата за
публикация на есето, с което участва, както и за промоционално-информационни
цели, свързани с дейностите по проекта.
ԂԂ Европейският институт си запазва правото да не разглежда есета, които
не отговарят на темата и изискванията на конкурса или са в противоречие с
общоприетите морални норми.

Срок за изпращане на материалите
Есетата следва да бъдат изпратени в електронен вид на email: office@europe.bg
най-късно до 11.05.2014 г.

Критерии за оценка:
ԂԂ Спазени изисквания на конкурса
ԂԂ Авторски принос
ԂԂ Познаване на европейската тематика и най-вече ролята на Европейския
парламент
ԂԂ Креативност и оригиналност на творбата
ԂԂ Послание на творбата и съответствие с темата на конкурса
ԂԂ Спазени норми на българския правопис

Избор на победителите
Есетата ще бъдат оценявани от жури с председател директора на фондация
Европейски институт.

Награди
Ще бъдат присъдени три награди, както следва:
ԂԂ първа награда – електронен четец за книга (6”)
ԂԂ втора награда – електронен четец за книга (5”)
ԂԂ трета награда – електронен четец за книга (5”)

Обявяване на резултатите
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2014. в рамките на публично
събитие по проект „Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”.
Победителите ще бъдат предварително уведомени по телефона/имейл. Информация
за резултатите от конкурса ще бъде публикувана и на интернет/Фейсбук страницата
на Европейския институт.

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.

Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на есето за участие в конкурса участниците декларират, че
са запознати и приемат регламента на конкурса.
В този конкурс нямат право да участват служители на Организатора на конкурса, членове
на семействата им или лица (по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Република България),
свързани с организирането и провеждането на конкурса.

