Konkurs na najlepszy artykuł
„Tak podobni, tak różni, tak europejscy”.
Czy wiesz, że po kolejnych rozszerzeniach Unia Europejska (UE) jest największą
gospodarką świata i ma ponad 500 mln obywateli? W efekcie UE ma na arenie
międzynarodowej znaczenie większe niż kiedykolwiek.
W ramach unijnej polityki rozszerzenia wspierane są przygotowania do członkostwa w
UE tych krajów europejskich, które chcą do niej przystąpić. W ten sposób Europa staje
się bezpieczniejsza, promowana jest demokracja i podstawowe wolności oraz
następuje konsolidacja norm prawnych w krajach aspirujących do członkostwa.
Chorwacja, która przystąpiła do UE w 2013 r., jest 28 państwem członkowskim UE.
Kandydatami i potencjalnymi kandydatami do członkostwa w UE pozostają Albania,
Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia (negocjacje
z Islandią zostały wstrzymane po decyzji podjętej przez tamtejszy rząd), Kosowo*,
Czarnogóra, Serbia i Turcja. Niektóre z tych państw negocjują już warunki członkostwa
lub czekają na rozpoczęcie takich negocjacji, podczas gdy pozostałe będą mieć tę
możliwość dopiero, gdy będą do tego przygotowane.
Komisja Europejska chce poznać Twoją opinię:
 Jakie masz doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej?
 Jak rozszerzona Unia Europejska odpowiada na wyzwania przyszłości?
Odpowiedz na co najmniej jedno z tych pytań w formie artykułu (do 1000 słów) i
wygraj atrakcyjne nagrody!

*

Ta nazwa stosowana jest bez uszczerbku dla stanowiska w sprawie statusu tego podmiotu; jest ona także zgodna
z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w
sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.
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REGULAMIN
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział obywatele 28 państw członkowskich UE.
2. W końcowym terminie nadsyłania artykułów uczestnicy muszą być w wieku od
18 do 25 lat.
3. Uczestnik musi być rezydentem państwa członkowskiego UE.
4. Artykuł można nadesłać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej
(http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_pl.htm).
5. Nadesłany artykuł musi być wyraźnie związany z tematem konkursu.
Zasady uczestnictwa
6. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 25 lat. Przed
przyznaniem nagród jury zweryfikuje wiek i obywatelstwo zwycięzcy na
podstawie paszportu lub dowodu tożsamości.
7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden artykuł. Przyjmowane będą
wyłącznie artykuły oryginalne. Przyjęty artykuł jest uznawany za wersję
końcową.
8. Artykuły można nadsyłać wyłącznie w formacie elektronicznym za
pośrednictwem formularza zgłoszenia online. Link do tego formularza zostanie
zamieszczony na witrynie DG ds. Rozszerzenia na stronie poświęconej
konkursowi. Wszystkie dokumenty towarzyszące zgłoszeniu należy również
przesłać w formie elektronicznej.
9. Artykuł powinien zawierać maksymalnie 1000 słów (razem z tytułem,
nagłówkami i podtytułami).
10. Każdy uczestnik musi wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu
zgłoszeniowym online.
Termin i sposób nadsyłania artykułów
11. Termin nadsyłania artykułów upływa 27 lutego 2015 r. o godz. 12:00 CET.
Artykuły muszą być nadesłane za pośrednictwem formularza głoszeniowego
online.
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12. Artykuły nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
Prawa autorskie
13. Uczestnik musi być autorem oraz właścicielem prawa autorskiego i autorskich
praw osobistych do artykułu. Przesłanie plagiatu, który polega m.in. na
nieuprawnionym skorzystaniu z tekstów lub opinii innego autora i
przedstawienie ich jako własne, skutkuje dyskwalifikacją.
14. Prawo autorskie do każdego artykułu pozostaje własnością autora, ale autorzy
zwycięskich artykułów muszą zezwolić Unii Europejskiej na publikację
i korzystanie z tych artykułów w dowolnym celu bez pobierania tantiem.
W formularzu zgłoszenia online uczestnik zostanie poproszony o zaznaczenie
odpowiedniego pola w celu formalnego przelania wspomnianych praw.
Ocena
15. Wszystkie artykuły będą oceniane na szczeblu krajowym w jednym z
urzędowych języków UE obowiązującym w danym państwie członkowskim.
16. Po pozytywnej ocenie poszczególne krajowe jury wyłonią po jednym zwycięzcy.
17. Praca i obrady jury mają charakter poufny. Od decyzji jury nie przysługuje
odwołanie.
18. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach.
Nagrody
19. Zwycięzcy na szczeblu krajowym zostaną pod koniec maja 2015 r. zaproszeni
na trzy dni do Brukseli (Belgia). Zwycięskie artykuły zostaną opublikowane na
witrynie Komisji Europejskiej oraz zarekomendowane do publikacji
największym mediom krajowym.
20. Dokładny termin i program wizyty w Brukseli zostanie potwierdzony po
wyłonieniu zwycięzców.
21. Każdemu zwycięzcy zostaną pokryte następujące koszty związane z wizytą
w Brukseli:
Przelot samolotem w obie strony w klasie ekonomicznej albo przejazd
pociągiem w obie strony w pierwszej klasie do Brukseli z miejsca zamieszkania
zwycięzcy w jednym z 28 państw członkowskich UE; wyżywienie
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i zakwaterowanie; koszty związane z lokalnym transportem w Brukseli oraz
koszty uczestnictwa w zorganizowanych wydarzeniach.
22. Zwycięzca ponosi pozostałe wydatki związane z jego wizytą w Brukseli.
Ochrona danych
23. Wszystkie dane osobowe zebrane podczas rejestracji będą przechowywane
przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia, która będzie
korzystać z tych danych wyłącznie do celów związanych z konkursem.
Komisja Europejska dba o prywatność obywateli. Ochrona osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy
wspólnotowe jest regulowana w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.
Imiona i nazwiska zwycięzców oraz ich artykuły zostaną opublikowane. Wizyta
zwycięzców w Brukseli może być również przedmiotem relacji w mediach.
Dyskwalifikacja
24. Artykuły zawierające treści agresywne, pełne nienawiści, seksistowskie,
rasistowskie lub w inny sposób obraźliwe lub stwierdzenia lub elementy
naruszające prawa innych osób zostaną zdyskwalifikowane.

Nadesłanie artykułu na konkurs oznacza akceptację regulaminu.
Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją.
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