Regulamin konkursu dla młodzieży
EuroscolaPL2015
TEMAT i CELE KONKURSU
§1
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Celem konkursu jest wyłonienie klas/grup, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscoli w
Parlamencie Europejskim w Strasburgu wraz z dofinansowaniem podróży.
Wyjazdy na Euroscolę odbędą się w roku szkolnym 2015/2016.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu. Motywem przewodnim filmu ma być do wyboru:
1. Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu.
2. Co dla Ciebie znaczy Europa?
3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015)
Praca nad filmem ma spowodować podniesienie świadomości zmian zachodzących w Polsce dzięki
członkostwu w Unii Europejskiej, skłonienie do refleksji nad tym, co Polska wniosła do UE, ale także,
jakie szanse oferuje Unia Europejska Polsce. Chcemy zachęcić do refleksji nt. miejsca i roli Polski w UE
w przyszłości. Praca nad filmem ma też skłonić do namysłu nad tym, jak Europa angażuje się w walkę
z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i
zaangażowania ich w nią.
Zadaniem uczniów będzie przygotowanie filmu pokazującego na przykładzie, jak zmieniło się ich, bądź
znanych im osób życie, od kiedy Polska weszła do UE, jak widzą przyszłość, jakie mają pomysły na
zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu (motyw 1 i 2) oraz walczyć z ubóstwem w krajach rozwijających
się (motyw 3). Filmowi towarzyszyć ma uczniowski opis przygotowanego i zrealizowanego przez
klasę/grupę projektu. Film z wraz z odpowiednim opisem należy zamieścić w serwisie YouTube lub
Vimeo.
Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących danych (wszystkie dane oznaczone gwiazdką
są wymagane):
1. Nazwa szkoły oraz w jakiej miejscowości się mieści *(W konkursie Euroscola mogą brać udział
tylko szkoły ponadgimnazjalne. Gimnazja są wykluczone z udziału w konkursie. Jeśli szkoła jest
częścią zespołu szkół, proszę unikać nazwy "Zespół Szkół...", lecz podać precyzyjną nazwę, np. "LO
nr 3 im. A. Mickiewicza w Katowicach")
2. Adres szkoły - ulica i nr budynku *
3. Adres szkoły - kod pocztowy *
4. Adres szkoły - miejscowość *
5. Telefon do sekretariatu szkoły *
6. Mail do sekretariatu szkoły *
7. Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego klasę/grupę *
8. Telefon komórkowy nauczyciela zgłaszającego klasę/grupę *
9. Adres mailowy nauczyciela zgłaszającego klasę/grupę *
10. Która klasa/grupa jest zgłaszana do konkursu? * (W razie wygranej ta klasa/grupa pojedzie do
Strasburga na spotkanie Euroscoli. Możliwe wpisy: np. kl. IIA, szkolny klub europejski, kółko
geograficzne, dom kultury, sekcja itp. Zaleca się nie zgłaszać ostatnich klas (np. 3 z LO lub 4 z
technikum, gdyż w razie wygranej nie otrzymają możliwości wyjazdu)
11. Link do filmu *(Film powinien być zamieszczony na YouTube lub Vimeo z dostępem publicznym)
12. Opis filmu* (Maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Ten sam opis powinien być zamieszczony na
YouTube lub Vimeo wraz z filmem)
13. Czy szkoła była już na Euroscoli w Strasburgu? * Nie/Tak (Szkoły, które pojechały na Euroscolę w
roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wykluczone z konkursu)
14. Jeśli tak, proszę podać datę
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
§2
Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE), ul. Jasna
14/16a, 00-041 Warszawa, tel. 22 595 2477.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 12 lutego do 31 marca 2015
roku.
Informacje
o
konkursie
są
dostępne
na
stronie
internetowej:
www.europarl.pl,
www.facebook.com/epwarszawa, https://twitter.com/pe_polska,
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: epwarszawa@europarl.europa.eu z dopiskiem w
temacie wiadomości "EuroscolaPL2015".
§3
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea
ogólnokształcące, licea profilowane, technika) w myśl art. 9 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, za wyjątkiem szkół policealnych (art. 9 pkt. 3. litera g ustawy). Nie jest przeznaczony dla
dorosłych uczniów ww. szkół, realizujących naukę w trybie zaocznym.
W konkursie biorą udział klasy pod opieką dorosłego przedstawiciela szkoły lub innej instytucji (np. domu
kultury itp.), zwanego dalej Opiekunem. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę klas/grup z danej szkoły
lub instytucji, jednak w razie wygranej do Strasburga z danej szkoły pojedzie jedna klasa/grupa, która
została sklasyfikowana najwyżej w rankingu.
Opiekun klasy/grupy pomaga i/lub nadzoruje uczestników konkursu w przygotowaniu pracy konkursowej i
wypełnia formularz zgłoszeniowy. W razie wygranej może też zostać zgłoszony do wyjazdu razem z grupą
(o tym fakcie decyduje sam wraz z dyrekcją szkoły).
Jeden opiekun może opiekować się jednocześnie kilkoma klasami/grupami, jednak dla każdej z nich należy
wysłać osobny formularz zgłoszeniowy. Każda klasa/grupa może przysłać tylko jedną pracę. Praca musi
być (oprócz zamieszczenia na YouTube lub Vimeo) przesłana na jednym nośniku CD lub DVD na adres
Organizatora. Praca musi być zawarta w jednym pliku. Wszystkie dodatki towarzyszące pracy muszą być
podłączone do głównego pliku w taki sposób, aby przy jego otwarciu nie było konieczne modyfikowanie
ścieżki dostępu do dodatkowych plików audiowizualnych. Praca powinna być możliwa do odtworzenia w
standardowym programie Windows Media Player.
Wraz z pracą konkursową należy nadesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy do pobrania z linku:
https://docs.google.com/forms/d/1QxFz3ydoDAb73LlS4unAnurTBB5e4PZewLMoVXfOhbY/viewform
Przesyłając pracę konkursową, Opiekun oraz wszyscy uczniowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczniów, którzy nie
ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Uzyskanie zgody wszystkich uczniów
oraz opiekunów prawnych należy do opiekuna. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do
przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.
Udział w konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
§4

1.

2.
3.

Praca konkursowa, – aby spełnić wymogi formalne – musi:
 mieć formę filmu o długości minimum 3 a maksimum 5 minutowego filmu nakręconego dowolną
techniką i dowolnym urządzeniem (może być telefon komórkowy). Mogą być też filmy animowane.
Tolerancja długości filmu: +/- 15 sekund.
 być umieszczona na jednym z ogólnodostępnych serwisów internetowych (You Tube, Vimeo) wraz z
następującą informacją: Nasz film bierze udział w konkursie „EuroscolaPL2015", ogłoszonym przez
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Motyw filmu: [Należy wpisać]. Autorzy:
[należy wpisać: Nazwa szkoły i miejscowość, nazwa klasy.]
Film ma być przygotowany w języku polskim.
Przy ocenie prac i towarzyszącego im opisu będą brane pod uwagę:
• Wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu, przesłanie filmu, adekwatny wybór
środków, praca zespołowa.
• Wartość artystyczna: pomysłowość oraz kreatywność (np. Czy film jest ciekawy i wzbudza emocje?)
• Jakość techniczna: m.in. estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku.
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Jury składa się z pracowników biura Organizatora. Do wyjazdu zostanie wytypowanych między 12 a 15
szkół, sklasyfikowanych w rankingu zgodnie z liczbą terminów Euroscoli w roku szkolnym 2015/2016.
Liczba terminów jest podawana przez Biuro Informacyjne w Strasburgu do wiadomości Organizatora w
dwóch etapach i w każdym roku jest inna.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Uczestnik zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności filmu w internecie przynajmniej do
31/12/2016. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac podmiotom współpracującym z
Organizatorem oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji.
7. Prace lub ich fragmenty mogą być prezentowane przez Organizatora w publikacjach internetowych oraz w
telewizji.
8. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jej nieodpłatną
publikację.
9. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem prac.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
11. Udział w konkursie nie gwarantuje wyjazdu na Euroscolę.
§5
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez:
 Umieszczenie filmuw serwisie YouTube lub Vimeo wraz z jego opisem
 Nadesłanie wypełnionego formularza internetowego dostępnego na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/1QxFz3ydoDAb73LlS4unAnurTBB5e4PZewLMoVXfOhbY/viewform
 Nadesłanie filmu na CD/DVD na adres organizatora
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2015 roku.
Dane zamieszczone w formularzach będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu.
TERMINARZ KONKURSU
§6
1.
2.
3.

4.

Ogłoszenie konkursu: na stronie www.europarl.pl - 12 lutego 2015.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 31 marca 2015 r. włącznie;
Rozstrzygnięcie konkursu
 Etap 1 - Wyłonienie najlepszych prac konkursowych - do 30 kwietnia 2015
 Etap 2 - Przyznanie terminów wyjazdów:
o Ogłoszenie pierwszej partii szkół wyjeżdzających do Strasburga - do 13/05/2015 r. Finaliści ci
otrzymają zaproszenie do Strasburga na spotkania Euroscoli odbywające się w okresie od
września do grudnia 2015.
o Ogłoszenie drugiej partii finalistów wyłonionych przez Jury - do 30/10/2015. Finaliści ci
otrzymają zaproszenie do Strasburga na spotkania Euroscoli w okresie od stycznia do czerwca
2016.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. O ewentualnych zmianach terminów Organizator
poinformuje na stronie internetowej lub bezpośrednio finalistów.
NAGRODY
§7

1.

Nagrodą jest zaproszenie dla grupy na spotkanie Euroscoli w Strasburgu. Spotkanie Euroscoli trwa jeden
dzień a jego przebieg jest opisany w osobnym załączniku. Grupa otrzymuje dofinansowanie pobytu.
Dofinansowanie jest zależne od odległości między szkołą a Strasburgiem, obliczane i wypłacane przez
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W poprzednich latach wynosiło ono w
przybliżeniu między 230 a 320 EUR na uczestnika, jednak kwota ta może ulec zmianie.
Strona 3 z 7

2.
3.
4.
5.

6.

Kwota dofinansowania jest przekazywana w gotówce lub przelewem po zgłoszeniu się grupy w
Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Jeśli opiekun grupy życzy sobie otrzymać kwotę dofinansowania przelewem, powinien mieć ze sobą
wypełniony formularz administracyjny z numerem konta bankowego (dostępny mailem na żądanie).
Dofinansowanie jest przyznawane maksymalnie dla 24 uczniów i 2 nauczycieli. Szkoła może zdecydować o
skomponowaniu liczniejszej grupy, jednak nie zwiększa to kwoty dofinansowania.
Uwaga: osoby spoza listy, które przyjechały razem z grupą, nie zostaną wpuszczone do budynku
Parlamentu Europejskiego, stąd szkoła powinna im zapewnić osobny program. Zapytania dotyczące
pobytu w Strasburgu mogą być kierowane w języku angielskim, francuskim lub niemieckim na mail
epstrasbourg-euroscola@europarl.europa.eu .
Ilość grup, które ostatecznie wyjadą, będzie zależeć od liczby dostępnych terminów.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
§8
1.

2.

3.

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i
publikacjach internetowych Organizatora konkursu, w telewizji, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i
wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych
związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i
osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała
pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz
posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w
punkcie 1 powyżej.
Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że klasie/grupie
przesyłającej zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują
autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.
WYKLUCZENIE Z KONKURSU
§9
1.

2.

Do konkursu nie będą dopuszczane filmy, których treść:
 narusza godność ludzką
 jest sprzeczna z prawem polskim lub międzynarodowym
 wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej
 propaguje używki lub przemoc
 rani przekonania religijne czy polityczne
 może mieć negatywny wpływ na wizerunek Organizatora
 jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady
współżycia społecznego
 jest chroniona prawem autorskim
 przedstawia ofertę komercyjną lub jest reklamą instytucji/firmy.
 zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich
 zawiera wulgaryzmy, słowa niedopuszczalne lub rażące błędy językowe.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników ze skutkiem natychmiastowym z udziału
w konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane niniejszym regulaminem i niezbędne do przyznania
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nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
Wykluczeniu z konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator powziął wiadomość,
iż nie są autorami lub nie mają praw do filmu.
Filmy niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie, w tym niezgodne z celami
konkursu, zostaną wyłączone z udziału w konkursie.
Szkoły, które wyjechały na Euroscolę do Strasburga w roku szkolnym 2013/2014 lub 2014/2015
zostaną wykluczone z konkursu. Pierwszym etapem weryfikacji będzie sprawdzenie daty
ewentualnego udziału szkoły w Euroscoli.
Szkoły, których prace konkursowe uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają zaproszenie na
Euroscolę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

1.
2.

Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i
zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
DALSZE KROKI PO ZAKWALIFIKOWANIU SZKOŁY DO WYJAZDU NA EUROSCOLĘ
§ 11

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Osoba z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce odpowiedzialna za przebieg
konkursu zgłasza zwycięską szkołę do organizatora Euroscoli, którym jest Biuro Informacyjne
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Strasburgu wysyła do wytypowanej szkoły pisemne
zaproszenie na adres pocztowy i/lub mailowy, stąd istotne jest staranne podanie go w formularzu
zgłoszeniowym. W zaproszeniu podany jest termin wyjazdu oraz formularz, do którego nauczyciel
wpisuje nazwiska i daty urodzenia uczniów biorących udział w Euroscoli oraz nazwiska towarzyszących
im nauczycieli (opiekunów).
Szkoła powinna niezwłocznie potwierdzić wolę wyjazdu we wskazanym terminie oraz odesłać
wypełniony formularz z listą osób. Wtedy szkoła otrzyma informację o łącznej kwocie dofinansowania.
Liczba osób na liście nie powinna się już zmniejszyć. Jeśli tak się stanie, kwota dofinansowania
zostanie skorygowana. Można natomiast wymienić nazwiska na liście, a jeśli zajdą zmiany, to
skorygowaną listę należy wysłać ponownie najpóźniej na 1 tydzień przed wyjazdem na podany adres
mailowy.
Wraz z zaproszeniem ze Strasburga uczestnicy otrzymają również wykaz tematów debat w czasie
spotkania w Strasburgu.
Nauczyciel przygotowujący grupę do wyjazdu niezwłocznie przydziela uczniom tematy debat do
przygotowania w obcym języku (najlepiej angielski lub francuski). Oprócz tego jeden uczeń z grupy
przedstawia w sali plenarnej w jednominutowej wypowiedzi szkołę w jednym z oficjalnych języków
(francuski lub angielski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski). Nauczyciele proszeni są o staranne
przygotowanie uczniów do tych elementów pobytu tak, aby umieli się oni wypowiadać na podane
zagadnienia, ponieważ w Strasburgu zostaną przydzieleni do grup roboczych opracowujących dane
tematy. Osoby z grupy opracowującej dany temat otrzymują znaczki z symbolami graficznymi i w
czasie spotkania Euroscoli łatwo jest je przyporządkować do grup.
Po otrzymaniu oficjalnego zaproszenia ze Strasburga można już rezerwować hotel i autobus. Grupa
robi to we własnym zakresie. Konieczne będą środki własne na opłacenie kosztów podróży, bo
dofinansowanie zostanie wypłacone w gotówce lub przelewem na podane konto dopiero w
Strasburgu, po zgłoszeniu organizatorom przyjazdu grupy w dniu Euroscoli.
Grupa może zabrać ze sobą dziennikarza lokalnej gazety lub portalu internetowego. Podróż oraz pobyt
dziennikarza na miejscu finansowany jest również przez Parlament Europejski z osobnej puli, która nie
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obciąża budżetu grupy. Dziennikarz towarzyszący grupie proszony jest o zgłoszenie woli przyjazdu na
Euroscolę min. 3 tygodnie przed terminem wyjazdu mailem na epstrasbourgeuroscola@europarl.europa.eu.
ZAŁĄCZNIKI:
1.

Program dnia Euroscoli
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PROGRAM SPOTKANIA EUROSCOLI

8.30 :

-

Przyjazd uczestników do budynku "Louise Weiss" w Parlamencie Europejskim
w Strasburgu
Kontrola bezpieczeństwa
Powitanie młodzieży
Wręczenie identyfikatorów i programu dnia

9.15 :

-

Wspólne śniadanie wszystkich uczestników
Przedstawienie i wytłumaczenie przebiegu dnia
Utworzenie grup roboczych wielojęzycznych i podział uczestników

10.00 :

-

Sala obradowa Parlamentu Europejskiego (budynek Louise Weiss)
Młodzież zajmuje miejsca europosłów
Powitanie
Administratorzy Parlamentu Europejskiego przedstawiają Parlament Europejski
i Unię Europejską
Jeden uczeń z każdej szkoły przedstawia swoją szkołę (przez minutę)
Sondaż
Pytania/ Dyskusja na temat budowy Europy
Zdjęcie

-

Obiad w restauracji Parlament Europejskiego

-

Początek gry
narodowości)

-

Zebranie grup roboczych w salach komisji : młodzież rozmawia i wymienia swoje
poglądy na temat spraw pierwszorzędnych w Europie, tematy wcześniej
przygotowane przez nich w szkole. Wybierają między sobą rzecznika i redaktora.

-

W tym samym czasie: zebranie ze wszystkimi nauczycielami i dyskusja z
administratorem.

-

Sala obradowa Parlamentu Europejskiego: posiedzenie plenarne, przedstawienie
sprawozdań przygotowanych przez grupy robocze
Podsumowanie i propozycje
Finały gry "Eurogame" i wręczenie nagród
Wręczenie dyplomu "Euroscola"
Wręczenie flagi europejskiej dla każdej obecnej szkoły
Hymn europejski

-

Wyjazd

12.45 :

14.00 :

16.00 :

17.30 :

-

"Eurogame"

i

utworzenie

czteroosobowych

drużyn

(cztery
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