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CONCURS DE REPORTAJE „EUROJUNIOR”
REGULAMENT DE PARTICIPARE
I. ORGANIZATORUL
Concursul de reportaje „Eurojunior” este organizat de către Centrul Europe Direct
din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 13A, 800119, Galaţi, România, tel/fax:
0236/410 530, e-mail: cie_galati@yahoo.com.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului
oficial al acestuia. Concursul este organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei 2014.
II. DESCRIEREA CONCURSULUI
Ziua Europei este o ocazie de a organiza activităţi şi festivităţi menite să aducă
Europa mai aproape de cetăţenii săi, reprezintă un simbol european şi alături de drapel,
imn, moneda unică şi motto conturează entitatea politică a Uniunii Europene.
Concursul de reportaje „Eurojunior” face parte din categoria manifestărilor
organizate de către Centrul Europe Direct Galaţi pentru a sărbători Ziua Europei și este
dedicat „Anului european al cetățeniei”.
Concursul își propune să întărească și să susțină educația pentru cetățenia
europeană din școli și constă în realizarea de materiale (filme scurte și/sau reportaje) care
tratează această temă.
La concurs pot participa elevi din cadrul instituțiilor școlare liceale din județul Galați.
Participanții la concurs vor transmite materialele realizate la sediul Centrului Europe
Direct, strada Eroilor nr. 13A, Galaţi.
Reportajele primite vor fi postate în data de 30 aprilie 2014, pe pagina de facebook
a Centrului Europe Direct Galați, pe are o puteți accesa la adresa www.facebook.com,
introducând în căsuța de căutare „Europe Direct Galați”. Reportajele vor putea fi
vizualizate la secțiunea Concurs reportaje „Eurojunior” iar vizitatorii vor putea vota
lucrările favorite în perioada 1 – 7 mai 2014. Participanții ale căror lucrări vor primi cele
mai multe aprecieri din partea utilizatorilor facebook vor fi desemnați câștigători ai locurilor
I, II și III și vor fi premiați de către organizatori.
III. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat la nivel judeţean şi se adresează tuturor elevilor din
cadrul instituțiilor școlare liceale din judeţul Galaţi.
IV. DURATA CONCURSULUI
Concursul de reportaje „Eurojunior” se va desfăşura în perioada 1 aprilie – 9 mai
2014, perioada de înscriere fiind 1 aprilie – 25 aprilie 2014. Festivitatea de premiere va
avea loc în data de 9 mai 2014, locația și ora fiind comunicate în timp util, pe pagina de
facebook a Centrului.

V. CONDIŢII DE PARTICIPARE
V.1. Limita de vârstă
La concursul de reportaje „Eurojunior” pot participa elevi din fiecare instituție
școlară liceală din județul Galați.
V.2. Realizarea și prezentarea lucrărilor
Lucrările prezentate la concurs, filme scurte și/sau reportaje, vor fi realizate de
echipe formate din doi elevi.
V.3. Înscrierea în concurs
Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea, către Centrul Europe
Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în perioada 1 – 25 aprilie 2014, a reportajelor
realizate de elevi. Materialele pot fi transmise pe e-mail sau aduse la sediul Centrului, pe
suport CD sau DVD. Este recomandat ca lucrările realizate să cuprindă unul sau mai
multe elemente europene și să reflecte modul în care participanții la concurs înțeleg
noțiunea de „cetățenie europeană” precum și implicațiile deținerii acestei calități. Pentru
înscrierea la concurs, fiecare echipă participantă trebuie să completeze formularul de
înscriere la concurs, anexat prezentului regulament.
Materialele participante la concursul „Eurojunior” nu vor fi restituite participanţilor.
VI. PREMII
În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:
Locul I: 2 x Media player;
Locul II: 2 x Set mouse și tastatură wireless;
Locul III: 2 x Căști calculator.
Numele câștigătorilor cât și informații suplimentare vor fi postate pe pagina de
facebook a Centrului Europe Direct Galați, www.facebook.com - Europe Direct Galați.
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