Move your Europe
Regulamin konkursu
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorami są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce (zwane dalej Organizatorami).
2. Konkurs przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych, w tym Szkolnych Klubów Europejskich
działających przy szkołach gimnazjalnych (zwanych dalej Uczestnikiem).
3. Głównym celem konkursu jest pobudzenie dyskusji na temat mobilności młodzieży w Unii
Europejskiej.
4. Zadania uczestników konkursu:
a) zorganizowanie na podstawie scenariusza udostępnionego przez Organizatorów debat/y
oksfordzkiej na temat mobilności młodzieży w UE;
b) zaangażowanie młodzieży do samodzielnej pracy w ramach przygotowania do debaty, w tym
przeprowadzenia własnych badań w celu zebrania potrzebnych informacji;
c) zorganizowanie jak najszerszej prezentacji swojego materiału w ramach dostępnych mediów (np.
media społecznościowe, strona internetowa szkoły, media lokalne) i form dystrybucji.
6. Uczestnik zgłasza udział w konkursie poprzez wysłanie wypełnionego formularza umieszczonego
na stronach internetowych http://www.schuman.pl/pl/spotkania-europejskie-konkursy/gimnazja oraz
www.ec.europa.eu/polska.
7. Zgłoszenia przygotowane według innych wzorów formularza nie będą podlegały ocenie.
Formularze muszą być wypełnione komputerowo w programie Word (rozszerzenie .doc). Formularze
wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane.
8. Wypełnione formularze z opisem inicjatywy i dokumentacją (np. linki do stron internetowych,
mediów społecznościowych, pliki z materiałem multimedialnym) należy przesłać pocztą elektroniczną
do 10 kwietnia 2016r. na adres: z.grejner@schuman.pl.
9. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz przesłane inną drogą (np. faksem) nie będą rozpatrywane.
10. Ostateczna interpretacja zasad regulaminu należy do Organizatorów.

II. Ocena formularzy zgłoszeniowych.
1. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą
osoby wskazane przez Organizatorów konkursu.
2. Komisja Konkursowa przy ocenie konkursu uwzględni następujące kryteria:
a) czy Uczestnik przesłał komplet wymaganych dokumentów (prawidłowo wypełnione formularze
zgłoszeniowe zawierające odesłania do materiałów w Internecie, pliki multimedialne);
b) sposób przeprowadzenia działań – liczbę uczestników, materiały zebrane przez uczniów,
kreatywność i jakość argumentów używanych przez uczestników;

c) skuteczność podjętych działań – zapewnienie szerokiej dystrybucji materiałów;
d) stopień zaangażowania środowiska szkolnego i pozaszkolnego.
3. Komisja Konkursowa wyróżni cztery najlepsze zgłoszenia.
4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zwycięzców, zależnie od puli
nagród.
4. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody: sfinansowanie przejazdu grupy uczniów wraz
z opiekunami (wynajęcie autokaru) do Warszawy i z powrotem na czas Parady Schumana 7 maja
2016 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia kilku grup w ramach jednej podróży.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2016 r. na stronach Organizatorów
www.schuman.pl oraz www.ec.europa.eu/polska

Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do koordynatora konkursu:
Zuzanny Grejner
z.grejner@schuman.pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Al. Ujazdowskie 37/5
00-540 Warszawa
Tel. +48 22 621 21 61, 22 621 75 55

