Concurs foto: Europa, am ceva sa-ti spun…
Vrei sa castigi material fotografic in valoare de pana la 2000 de Euro si o
excursie de trei zile pentru doua persoane la Bruxelles? Atunci e timpul sa-ti
iei aparatul foto si sa fotografiezi!
In cadrul Anului european al cetatenilor 2013, Grupul PSE al Comitetului
Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a sasea editie a concursului sau anual de
fotografie.
"Europa, am ceva sa-ti spun…" ii indeamna pe fotografii amatori sa surprinda in fotografii asteptarile lor de
la Europa. Fotografiile pot avea drept tema construirea in comun a Europei, cetatenia europeana sau ne pot
arata care crezi ca este locul tau in Europa.
Spune-ne povestea ta despre Europa intr-o fotografie. Fii creativ. Imaginativ. Original.
Concursul se va desfasura pana pe 30 iunie 2013 si este deschis rezidentilor europeni cu varsta de peste 18 ani.
Cele mai bune trei fotografii vor fi selectionate de un juriu alcatuit din membri ai Grupului PSE din cadrul CoR,
reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale din UE, si din profesionisti in domeniul fotografiei. In plus,
publicul va putea selectiona in septembrie un al patrulea castigator prin vot online pe pagina Comitetului
Regiunilor de pe facebook.
Pentru informatii suplimentare privind concursul si materialele promotionale, vizitati:
http://bit.ly/tell-europe
Concurs international de eseuri pentru tineri
Termen limita: 2013-06-30

Acest concurs pentru tineri este sponsorizat de Fundatia Goi Peace si UNESCO. Scopul concursului este de a
inspira societatea sa invete de la tineri si sa se gandeasca la modul in care fiecare dintre noi poate aduce o
schimbare in lume.
Tema:
Tema din acest an a concursului este "Sa cream viitorul pe care ni-l dorim". Viitorul incepe cu viziunea pe care
o avem in acest moment. Care este viitorul pe care vrei sa il creezi pentru tine si pentru intreaga
omenire? Impartaseste-ti visul si ideile pentru a le transforma in realitate.
Conditii:
1. Eseurile pot fi trimise de orice persoana care are pana in 25 de ani, in cadrul uneia dintre categoriile: Copii
(pana in 14 ani); Tineret (15-25 de ani)
2. Eseurile trebuie sa aiba cel mult 800 de cuvinte, sa fie tiparite sau printate in engleza, spaniola, germana
franceza, sau sa aiba cel mult 1600 de caractere in japoneza.
3. Eseurile trebuie sa aiba o pagina de coperta care indica: categoria (Copii sau Tineret); titlul eseului, numele,
adresa de e-mail, numarul de telefon, e-mail-ul, nationalitatea, varsta pana la data limita de candidatura - 30
iunie 2012, sexul, numele scolii, numarul de cuvinte. Profesorii si directorii de tineret pot trimite o colectie de
eseuri din clasa sau grupul lor. Atasati si o lista cu numele participantilor si numele si informatiile de contact
ale profesorului sau directorului.
(Materialele care nu au toate aceste informatii nu vor fi luate in calcul.)
4. Materialele pot fi trimise prin posta sau online.
5. Eseurile trebuie sa fie originale si sa nu fi fost publicate.
6. Eseurile trebuie sa fie scrise de o singura persoana. Eseurile scrise impreuna de mai multe persoane nu sunt
acceptate.
7. Drepturile de autor ale eseurilor trimise vor apartine sponsorului.

Verificati cu atentie conditiile inainte de a candida:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html
Premii:
• Premiul I: Diploma si premiu in valoare de 100,000 Yeni (approx. 1300 USD) (o persoana) Castigatorul
premiului I va fi invitat la ceremonia de premiere din Tokyo, Japona, in noimebrie 2012. Costurile de calatorie
vor fi acoperite de sponsor.
• Premiul II: Diploma si premiu in valoare de 50,000 Yeni (approx. 650 USD) (2 persoane)
• Premiul III: Diploma si cadou (5 persoane)
• Mentiune de onoare: Diploma si cadou (25 de persoane)
Data limita: 30 iunie 2012
Castigatorii vor fi anuntati in luna noiembrie 2012 pe site-ul Fundatiei Goi Peace si pe site-ul UNESCO.
Documente utile
International Essay Contest for Young People: Contest Guidelines
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html
Contact
Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho
JP-Tokyo 102-0093
3265-2071
0919
essay@goipeace.or.jp
http://www.goipeace.or.jp
Concurs Google Science Fair 2013

Chiyoda-ku
Tel: (03)
Fax: 03) 3239Email:

Tinerii oameni de stiinta (cu varste intre 13 si 18 ani) sunt invitati sa participe la acest concurs si sa trimita
proiecte creative care sunt relevante pentru lumea de azi. Proiectele pot fi depuse in oricare din urmatoarele
categorii: informatica & matematica, stiintele pamantului si mediului, stiinte sociale si comportamentale, flora
& fauna, energie & spatiu, inventii & inovare, fizica, biologie, chimie, stiinta alimentatiei, electricitate &
electronica. Un premiu special va fi acordat, in categoria Stiinta in actiune, unui proiect care abordeaza o
problema sociala, de mediu, etica, sanatate sau bunastare.
Castigatorul marelui premiu va primi o bursa Google si va participa intr-o excursie in Insulele Galapagos cu
National Geographic Expeditions. Ceilalti castigatori vor primi burse si alte premii.
Data limita este 30 aprilie 2013.
Mai multe informatii:
https://www.googlesciencefair.com/en/2013

