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Věc:

Fotografická soutěž
Euro: Co pro nás znamená?

V rámci informačního programu PRINCE, jehož cílem je informovat evropské občany
o euru, generální ředitelství Evropské komise pro hospodářské a finanční záležitosti zve
studenty z Vaší země k účasti ve fotografické soutěži, jejíž je organizátorem. Tématem
soutěže je: „Euro: Co pro nás znamená?“.
Soutěž se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 14 do 18 let ze 27 členských zemí Evropské
unie. Kromě cen, které získají vítězové, pomůže soutěž mladým lidem prohloubit zájem
o proces evropské integrace, lépe jej pochopit a vyjádřit, co si o této problematice myslí
– i když snad Vaše země euro jako svou měnu nepoužívá.
Každý tým, složený ze dvou nebo tří mladých lidí a jedné dospělé osoby, předloží jednu
fotografii. Jednotlivé práce posoudí celoevropská porota, která potom v každém ze 27
členských států EU vyhlásí vítězný tým. Z těchto 27 vítězů bude sedm týmů s nejlepšími
výsledky pozváno do Bruselu, kde bude na slavnostním předávání cen v květnu 2010
oznámeno, který tým zvítězil celkově. Slavnostního předávání cen se zúčastní také
několik osobností z poroty a zástupci tisku.
Tímto si Vás tedy dovolujeme vyzvat, abyste své studenty pobídli ke ztvárnění toho, co
si o euru myslí a jak jej vnímají, a abyste poslali jejich příspěvek do soutěže nejpozději
31. března 2010 našemu smluvnímu partnerovi (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).
Tento smluvní partner Vám také bude k dispozici, aby Vám poskytl potřebné rady a
zodpověděl dodatečné otázky, které mohou vyplynout při přípravě na soutěž.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique / Europese Commissie, B-1049 Brussel

Podrobnosti najdete na webové stránce www.euroinphoto.eu, včetně kvízu
pro potenciální účastníky a vzdělávací sadu pro učitele. Najdete zde také potřebné
praktické informace o tom, jak bude soutěž organizována a jaké ceny mohou týmy získat.
Velmi se těšíme na příspěvky od Vašich studentů.
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