
Temat konkursu:  
informowanie o Unii Europejskiej
Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi dziś 
Unia Europejska, jest poprawa dwustronnej komu-
nikacji pomiędzy Unią a jej obywatelami. Dlatego 
też Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie 
Regionów (Grupa PPE w KR-ze) podjęła decyzję o 
przeprowadzeniu konkursu pod tytułem „Europe@
Home”, w celu odkrycia różnorodności sposobów, 
w jakie młodzi ludzie postrzegają Europę w swoich 
regionach i społecznościach.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przesłać ory-
ginalne zdjęcie obrazujące wyobrażenie wpływu, jaki 
Europa wywiera na region, miasto lub gminę uczest-
nika konkursu.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w ostat-
nim dniu składania zgłoszeń mają od 15 do 28 lat i są 
obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE.

Czego oczekuje się od uczestników?

Uczestnicy muszą wykonać zdjęcie, które wyraźnie 
przedstawia obecność Europy w ich regionie, mieście 
lub gminie oraz pokazuje, że zaczyna się ona przede 
wszystkim w ich społeczności. Zdjęcie to może być 
kolorowe lub czarno-białe. Dozwolona jest edycja i 
obróbka cyfrowa zdjęć.

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?
Należy wypełnić formularz uczestnictwa dostępny w 
internecie i wysłać załączając plik ze swoim zdjęciem. 
Formularz można znaleźć na stronie internetowej 
Grupy PPE w KR-ze: www.cor.europa.eu/eppweb.  

Zdjęcie to musi być wykonane przez osobiście przez 
uczestnika konkursu, ponieważ nie przyjmujemy prac 
zbiorowych.

Konkurs trwa od 4 lutego do 30 kwietnia 2008 r.

Obraz musi być zapisany w formacie JPEG, 
rozdzielczość powinna wynosić co najmniej 300 dpi, a 
maksymalny rozmiar pliku 2 MB.

Dane osobowe, które są wymagane w dokumentach 
konkursowych lub w nich zawarte, zostaną przetwor-
zone wyłącznie w celach związanych z przeprow-
adzeniem, nadzorowaniem oraz monitorowaniem 
konkursu i jego wyników (Rozporządzenie (WE) Nr 
45/2001).

Informujemy uczestników, że powinni oni zachować 
kopię wypełnionego formularza zgłoszeniowego jako 
dowód zgłoszenia uczestnictwa, a nadesłane prace 
nie będą zwracane.

* Niniejszy konkurs został sfinansowany przy wsparciu 
Komitetu Regionów. Niniejsza notatka/publikacja przed-
stawia wyłącznie poglądy samego jej autora, a Komitet 
Regionów nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek 
ewentualne wykorzystanie zawartych w niej informacji.



Prawa autorskie
Praca musi być wykonana przez uczestnika wyłącznie 
na potrzeby niniejszego konkursu. Działaniom pro-
mocyjnym dotyczącym zwycięskiej pracy będzie 
towarzyszyć logo Grupy PPE w KR-ze (zamieszc-
zone również na samym zdjęciu) jako organiza-
tora konkursu. Do nagrodzonej fotografii zostanie 
załączona informacja o jej autorze. Prawa autorskie i 
inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej 
oraz inne prawa własności należeć będą do Wspólnot 
Europejskich, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją już 
uprzednie prawa autorskie lub inne prawa własności 
intelektualnej lub przemysłowej bądź inne prawa 
własności.

Obowiązkiem uczestnika jest wskazanie części dzieła, 
do których istnieją już prawa autorskie lub inne prawa 
własności. Musi on też potwierdzić uzyskanie zezwole-
nia posiadacza tych praw do korzystania z tych części. 
Ewentualne koszty udostępnienia tych części przez 
posiadacza praw pokrywa uczestnik. Wszelkie uzys-
kane w wyniku tego konkursu dzieła i prawa, włącznie 
z prawami autorskimi i innymi prawami własności 
intelektualnej, należeć będą wyłącznie do Wspólnot 
Europejskich, które mogą je użytkować, publikować, 
przyznawać lub przekazywać bez ograniczeń geogra-
ficznych ani innych. Dotyczy to wszelkich metod i 
środków rozpowszechniania, włącznie z internetem.

Grupa PPE w KR-ze zastrzega sobie prawo do przered-
agowania, przetłumaczenia oraz reprodukowania, w 
części lub w całości, zawartości nadesłanych dzieł w 
dowolnej postaci lub formacie, włącznie z procesami 
przetwarzania magnetycznego i elektronicznego, oraz 
zachowuje prawa rozpowszechniania na cały świat.

Zgoda osób pozujących do zdjęć
Wszystkie osoby pozujące do fotografii muszą wyrazić 
zgodę na jej zgłoszenie do konkursu. Przesyłając 
zdjęcie i przekazując informacje w formularzu 
zgłoszeniowym uczestnik potwierdza, że wszystkie 
osoby pozujące zostały powiadomione i wyrażają 
zgodę na reprodukowanie fotografii w dowolnych 
mediach na całym świecie.

Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę w 
wysokości 1500 EUR, zaś autor zdjęcia, które 
zdobędzie drugie miejsce 500 EUR.

Laureaci zostaną ponadto zaproszeni na zajęcia 
letniego uniwersytetu Grupy PPE w KR-ze dla dzien-
nikarzy z prasy lokalnej i regionalnej, które odbędą się 

w Brukseli w dniach 10-11 czerwieca 2008 r. (pokryte 
będą koszty podróży i zakwaterowania).

Wybór nagrodzonych prac nastąpi w połowie maja 
2008 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą 
elektroniczną i zwykłą oraz otrzymają odpowiednie 
zaświadczenie. Wyniki konkursu zostaną opublikow-
ane na stronie internetowej Grupy PPE w KR-ze.

Wyboru zwycięskich fotografii dokona jury składające 
się z przedstawicieli Grupy PPE w Komitecie Region-
ów, przedstawicieli samego Komitetu Regionów, jak 
również przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parla-
mentu Europejskiego, YEPP (młodzieżówki PPE) oraz 
jednego przedstawiciela mediów.

Zwycięskie fotografie zostaną opublikowane w ra-
mach możliwości budżetowych Grupy PPE w KR-ze i 
przedstawione na wystawie zorganizowanej w trakcie 
wspomnianego letniego uniwersytetu.

Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
odwołanie, opóźnienia lub zmiany w konkursie 
wynikłe z nieprzewidzianych okoliczności, jak również 
za jakąkolwiek kradzież, straty, opóźnienia lub szkody 
powstałe w trakcie dostarczania fotografii

Akceptacja zasad konkursu
Udział w konkursie oznacza pełną akceptację 
powyższych zasad.

Dane kontaktowe
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu 
należy kierować do

p. Kathryn Owens 
adres poczty elektronicznej:  
kathryn.owens@cor.europa.eu 
tel.: +32 2 282 2400

adres:                   
EPP Group in the Committee of the Regions 
101 rue Belliard 
B-1040 Brussels

Informacje o zasadach konkursu i innych związanych z 
nim kwestiach znajdują się również na stronie interne-
towej Grupy PPE w KR-ze:  
http://www.cor.europa.eu/eppweb.


