KONKURS
"Odnówmy Europę"
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „Odnówmy Europę” zwanego dalej „Konkursem” jest
Fundacja Polska Od Nowa we współpracy z biurem Posłanki do Parlamentu
Europejskiego Róży Grafin von Thun und Hohenstein dalej zwane „Organizatorem”.
§2
Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. promocja Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz platformy internetowej
https://futureu.europa.eu/
2. popularyzacja tematów konferencji wśród grupy docelowej w tym
w szczególności: zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi oraz
transformacją cyfrową
3. wzmocnienie zaangażowania młodych ludzi w debatę europejską wokół
przyszłości Unii Europejskiej
4. ukazanie znaczenia jakie polityka klimatyczna UE, w tym Zielony Ład i pakiet
Fitfor55 oraz polityka cyfrowa UE ma na życie młodych ludzi i zmianę otoczenia,
gminy w jakim żyją
5. zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci, walką
z hejtem w sieci
6. promocja grupy parlamentarnej Renew Group oraz Ruchu Polska 2050
§3
Zadanie konkursowe
1. Pracami konkursowymi są materiały video nagrane dowolnym nośnikiem
o długości nie większej niż 3 minut w dowolnym formacie technicznym, których
tematyka obejmuje jeden z dwóch wybranych obszarów:
a. Europa na Zielonym Szlaku
b. Ja w cyfrowej Europie
2. Prace konkursowe powinny zawierać w treści lub w formie nawiązanie do
Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz platformy internetowej
https://futureu.europa.eu/

§4
Warunki udziału
1. Konkurs skierowany jest do osób między 16 a 25 rokiem życia.
2. Uczestnicy
muszą
dostarczyć
prace
mailowo
na
adres:
konkurs@polska2050.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
w formie elektronicznej oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych, w tym
wizerunku, poświadczony odręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym
(załącznik do regulaminu), w tytule maila wpisując „Odnówmy Europę”.
3. Osoby niepełnoletnie dodatkowo zobligowane są dostarczyć zgodę rodzica
bądź opiekuna prawnego, która również została zawarta w załączniku do
niniejszego regulaminu.
4. Prace winny zostać nadesłane do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 23:59. Prace
przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. O terminie nadesłania prac decyduje termin wpłynięcia maila na skrzynkę
pocztową konkurs@polska2050.pl
6. Możliwe jest przesłanie filmu w formie załącznika do maila lub w formie linku
do ściągnięcia zawartego w mailu (np. poprzez platformę WeTransfer lub
podobną)
7. Uczestnik może przesłać film w obu kategoriach tematycznych konkursu
8. Praca konkursowa powinna zostać wykonana samodzielnie, możliwa jest praca
grupowa, pod warunkiem, że do udziału w konkursie zgłoszony jest jeden
członek grupy.
§5
Nagrody
1. Nagrodami głównymi są:
a. Trzy, jednomiesięczne, płatne staże w Biurze Parlamentarnym Róży
Thun w Brukseli w okresie ustalonym z laureatami, nie później jednak
niż do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, która mija w
czerwcu 2024 roku.

§6
Kryteria i sposób wyłaniania zwycięzców
1. Organizator w celu oceny nadesłanych prac powoła min. 3-osobowe jury
2. Kryteriami oceny prac będą w szczególności: ogólna kreatywność pomysłu,
jasność i przekazu, niekonwencjonalne zastosowanie technik audiowizualnych
oraz promocja Unii Europejskiej oraz Konferencji na temat Przyszłości Europy.

3. Jury w pierwszym etapie dokona wyboru 10 najlepszych prac z każdej kategorii
tematycznych i przyzna 2 główne nagrody. 3 nagroda zostanie przyznana
pracy, która zdobędzie najwięcej głosów w głosowaniu otwartym dla
użytkowników aplikacji „Jaśmina”.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 9 maja 2022 roku.

§7
Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe niespełniające warunków Regulaminu, oraz prace
nadesłane po terminie określonym przez Organizatora, roku nie zostaną
dopuszczone do konkursu.
2. W sytuacjach nadzwyczajnych Organizator zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu, w szczególności przedłużenia
czasu trwania konkursu.

