Natečaj za najboljši pisni izdelek
„Tako podobni, tako različni, tako evropski.“
Ali ste vedeli, da je Evropska unija (EU) po zaporednih širitvah postala največje
gospodarstvo na svetu z več kot 500 milijoni državljanov? Na mednarodnem prizorišču
ima večji vpliv kot kdaj koli prej.
Politika širitve EU podpira priprave na članstvo tistih evropskih držav, ki se želijo
pridružiti EU. Tako prispeva k večji varnosti v Evropi, spodbuja demokracijo in temeljne
svoboščine ter utrjuje vladavino prava v državah kandidatkah.
Hrvaška, najnovejša država, ki se je pridružila EU, je leta 2013 postala 28. država
članica. Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija, Islandija (pogajanja z Islandijo so po odločitvi islandske vlade začasno
ustavljena), Kosovo*, Črna gora, Srbija in Turčija so kandidatke ali možne kandidatke.
Nekatere od njih so že v procesu pogajanja ali čakajo na začetek procesa pogajanja,
druge pa bodo imele možnosti za članstvo, ko bodo nanj pripravljene.
Evropsko komisijo zanima vaše mnenje:
 Kakšne so vaše izkušnje z razširjeno Evropsko unijo?
 Kako se lahko razširjena Evropska unija spoprime z izzivi prihodnosti?
Delite svoje mnenje o enem ali obeh vprašanjih v članku (z največ 1 000 besedami)
in osvojite odlične nagrade!

*

To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem
Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.
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PRAVILA
Upravičenost
1. Natečaj je odprt za državljane 28-ih držav članic EU.
2. V času oddaje pisnega izdelka morajo biti udeleženci stari od 18 do 25 let.
3. Udeleženci morajo biti rezidenti ene od držav članic EU.
4. Pisne izdelke lahko predložite v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije
(glej: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_sl.htm)
5. Vsa besedila se morajo jasno navezovati na temo natečaja.
Pravila za pisne izdelke
6. Natečaj je namenjen udeležencem, starim od 18 do 25 let. Žirija bo pred
podelitvijo nagrad zahtevala potrdilo o državljanstvu in starosti (kopijo
veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice).
7. Vsak udeleženec sme na natečaj predložiti samo en pisni izdelek. Sprejemljivi
so le izvirni izdelki. Oddan pisni izdelek velja za dokončnega.
8. Pisne izdelke je mogoče oddati samo v elektronski obliki prek spletnega
obrazca. Povezava do tega obrazca bo dostopna na spletni strani GD za
širitev prek spletne strani natečaja. Vsa dokazna dokumentacija mora biti prav
tako poslana v elektronski obliki.
9. Vsak izdelek ima lahko največ 1000 besed (vključno z glavnim naslovom,
naslovi in podnaslovi).
10. Vsak udeleženec mora izpolniti vsa zahtevana polja v spletnem obrazcu za
prijavo.
Kdaj in kako predložiti pisni izdelek?
11. Rok za oddajo je 27. februar 2015 opoldne (po srednje evropskem času).
Pisne izdelke je treba oddati prek spletnega obrazca za prijavo.
12. Pisnih izdelkov ne bomo vračali.
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Avtorske pravice
13. Udeleženec mora biti avtor svojega pisnega izdelka ter imetnik avtorskih in
moralnih pravic. Vsakršno plagiatorstvo, med drugim nedovoljena uporaba
jezika in razmišljanj drugega avtorja ter predstavljanje le teh kot svojih, vodi v
izključitev pisnega izdelka iz natečaja.
14. Avtorske pravice na vsakem pisnem izdelku si pridržuje avtor, vendar pa
morajo avtorji zmagovalnih pisnih izdelkov dovoliti Evropski uniji, da njihova
dela brezplačno objavi in jih uporabi za kakršen koli namen. Udeleženci bodo
morali s kljukico na spletnem obrazcu za prijavo označiti, da se strinjajo z
uradnim prenosom teh pravic.
Ocenjevanje
15. Vsi izdelki bodo ocenjeni na nacionalni ravni v enem od uradnih jezikov EU v
dotični državi.
16. Nacionalne žirije bodo ob pozitivni oceni izbrale vsaka po en zmagovalni
izdelek.
17. Delo in postopek odločanja žirij sta zaupna, njihove odločitve pa dokončne.
18. Obvestilo o odločitvi bodo prejeli zmagovalci in neuspešni udeleženci.
Nagrade
19. Nacionalni zmagovalci bodo za nagrado prejeli 3-dnevni izlet v Bruselj
(Belgija), ki bo konec maja 2015. Zmagovalni prispevki bodo objavljeni tudi na
spletnih straneh Evropske komisije, ponudili pa jih bomo tudi v objavo vodilnim
nacionalnim medijem.
20. Točen datum in program obiska bo potrjen po izboru zmagovalcev.
21. Za vsakega zmagovalca bodo kriti naslednji stroški izleta v Bruselj:
povratni let v ekonomskem razredu ali povratna vožnja z vlakom v prvem
razredu v Bruselj iz kraja bivališča zmagovalca v eni izmed 28 držav članic
EU; prehrana in bivanje; lokalni prevoz v Bruslju ter vstopnine za organizirane
dejavnosti.
22. Zmagovalci so odgovorni za vse morebitne druge stroške v zvezi z njihovim
obiskom v Bruslju.
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Varstvo podatkov
23. Vse osebne podatke, ki se zberejo med prijavo, hrani Generalni direktorat
Evropske komisije za širitev, ki bo te podatke uporabljal izključno za potrebe
natečaja.
Evropska komisija je zavezana k varovanju zasebnosti uporabnikov. Politika
„varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih
Skupnosti“ temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. decembra 2000.
Imena zmagovalcev in njihovi pisni izdelki bodo objavljeni, o obisku
zmagovalcev v Bruslju pa bodo lahko poročali mediji.
Diskvalifikacija
24. Pisni izdelki, ki bodo nasilni, sovražni, seksistični, rasistični ali kakor koli žaljivi,
ki bodo vsebovali kakršen koli material in/ali izjave, ki kršijo ali posegajo v
pravice drugih, bodo diskvalificirani.

S predložitvijo pisnih izdelkov sprejemate vsa pravila.
Neizpolnjevanje pravil lahko vodi v izključitev.
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