
Tule mukaan! 

Eurooppapäiväkirjakisa 

Voita yksi kolmesta upeasta palkinnosta 

 
Nuoret liikkeellä - tule mukaan! 
Oletko 16-30-vuotias ja Suomesta? Oletko utelias, aktiivinen sekä osallistunut 
liikkuvuushankkeeseen ulkomailla? Siinä tapauksessa Euroopan komissio haluaa kutsua 
sinut osallistumaan kilpailuun aiheesta "Liikkuminen ulkomailla avaa uusia ovia". Lähetä 
meille video, kuva tai tekstiä "Nuoret liikkeellä"- kokemuksistasi ja voita mahtava palkinto! 

 
Mitä Eurooppapäiväkirjakisalla tavoitellaan? 
Liikkuminen Euroopassa on yksi parhaista tavoista hankkia uusia taitoja, kasvaa henkisesti 
tai löytää työpaikka. Sinä olet sen jo kokenut, mutta nyt olisi muidenkin (nuorten) saatava 
siihen mahdollisuus. Kerro heille miten aloitit, minne menit, ketä tapasit ja mitä kaikesta 
siitä opit. Kerro omasta opiskelu-, työharjoittelu- tai vapaaehtoistyökokemuksestasi 
Euroopassa. 
 
Mikä on aiheena? 
‘Liikkuminen ulkomailla avaa uusia ovia’ 
 
Mitä vaaditaan? 
Vietit liikkuvuusjakson jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta ja/tai Norjassa, Islannissa, 
Liechtensteinissä, Kroatiassa, Turkissa tai Sveitsissä. 

 
Kuka voi osallistua? 
16-30 vuotiaat suomalaiset henkilöt, jotka ovat osallistuneet johonkin Euroopan komission 
liikkuvuushankkeeseen (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Youth in Action, EVS...). 
Kilpailijat voivat lähettää vain yhden kilpailutyön. 

 
Miten osallistut? 

1. Lähetä video, kuva tai tekstiä osoitteeseen anu.heikkinen@paueducation.com ja 
merkitse viestiisi asiasanaksi ‘Eurooppapäiväkirjakisa’.  
 

2. Tuomaristo valitsee töistä kolme suosikkiaan ja voit voittaa: 
1. palkinto: iPad 
2. palkinto: Nokia Lumia 
3. palkinto: iPod 
 

Millaisia kilpailutöitä haemme? 
Mitä vain haluat lähettää. Anna mielikuvituksesi lentää. Työsi pitää olla itse tehty ja luova, sekä sen 
pitää tietenkin kertoa liikkuvuudesta Euroopassa. Euroopan komissio ei luonnollisestikaan ota 
huomioon töitä, jotka sisältävät väkivaltaa tai pornografiaa. Myöskään mainostarkoituksiin 
tehtyjä tai muuten sopimattomia töitä ei oteta kilpailuun mukaan. Tämä on kansallinen 
kilpailu. Tee jotakin, jonka kaikki voivat ymmärtää. 
 
Mitkä ovat arviointikriteerit? 
 
Seuraaviin kriteereihin kiinnitetään huomiota: 
1. Yhteys aiheeseen 
2. Omaperäisyys 
3. Taiteellinen näkökulma 
 



 
Kilpailun säännöt 
Art. 1 P.A.U. Education järjestää Euroopan komission Koulutuksen ja kulttuurin 
pääosaston puolesta Nuoret liikkeellä- Eurooppapäiväkirjakisan 27.4-20.5.2012. 
 
Art. 2 Kilpailu on avoin kaikille Suomen 16-30 vuotiaille nuorille, jotka viettivät 
liikkuvuusjakson jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta ja/tai Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissä, 
Kroatiassa, Turkissa tai Sveitsissä. Euroopan komission tai siihen sopimussuhteessa olevien 
yritysten, virastojen tai laitosten henkilökunta ei voi osallistua tähän kilpailuun. 
 
Art. 3 Kilpailussa kukin osanottaja lähettää videoleikkeen, kuvan ja/tai tekstiä 
osoitteeseen anu.heikkinen@paueducation.com tässä eriteltyjen vaatimusten mukaisesti. 
Määräajan päättymisen jälkeen vastaanotettua aineistoa ei kilpailussa oteta huomioon. 
 
Art. 4 Tuomaristo, joka koostuu Euroopan komission sekä CIMOn edustajista valitsee 
voittajat. Päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. 
 
Art. 5 Organisaatio (P.A.U. Education ja Euroopan komission Koulutuksen ja kulttuurin 
pääosasto) pidättää itselleen oikeuden olla myöntämättä palkintoja, jos katsovat sen 
aiheelliseksi. Palkinnot ovat seuraavat: 
1. palkinto: iPad, 2. palkinto: Nokia Lumia, 3. palkinto: iPod. Voittaneet tarinat otetaan 
näkyvästi mukaan Nuoret liikkeellä- tiedotuskampanjaan. 
 
Art.6 Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat takaavat, että heillä on oikeudet 
julkaista tarina ja/tai kuvat heidän liikkuvuuskokemuksestaan. Euroopan komissio ei ole 
vastuussa töistä, joissa ei ole kunnioitettu muiden ihmisten ja instituutioiden oikeuksia. 
 
Art. 7 Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat hyväksyvät sen, että P.A.U. Education 
pidättää Euroopan komission Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston puolesta oikeuden 
jäljentää tai muuten käyttää kokonaan tai osittain tähän kilpailuun liittyvää aineistoa. Sen 
tekijän/tekijöiden nimi on mainittava, mutta aineistosta ei makseta palkkioita tai muita 
maksuja. 
 
Edellä olevan kohdan mukaisesti tähän kilpailuun osallistuminen antaa automaattisesti 
P.A.U. Education:ille yksinoikeuden Euroopan komission Koulutuksen ja kulttuurin 
pääosaston puolesta käyttää kilpailuun toimitettuja tarinoita hyväkseen ilman aika- tai 
alueellisia rajoituksia. 
 
Osallistujien luovuttamia henkilötietoja käyttää P.A.U. Education S.L. (osoite Muntaner 262, 
3, 08021 Barcelona, Spain) kilpailun nimenomaisia tarkoituksia varten ja myös ilmoittaakseen 
osallistujille Nuoret liikkeellä- hankkeen tulevista tapahtumista. Mikäli osallistuja ei halua 
henkilötietojaan käytettävän edellä mainitulla tavalla, hänen tulee ilmoittaa siitä 
sähköpostitse osoitteeseen anu.heikkinen@paueducation.com ja P.A.U. Education poistaa 
henkilötiedot tietopankistaan. 
 
Ar t. 8 Pelkkä kilpailuun osallistuminen merkitsee näiden sääntöjen hyväksymistä. 
 


