Stwórzcie
swoją
wizję
Europy

www.young-europeans-award.org

Macie poniżej 21 lat, pochodzicie z Polski,
Niemiec lub Francji i interesujecie się
tematyką europejską? Weźcie więc udział
w trójnarodowym konkursie Young
Europeans Award i wygrajcie wspólny
pobyt z grupą waszych koleżanek i kolegów w Warszawie oraz udział w ceremonii
wręczenia nagrody jesienią 2018 roku!

						

Stwórzcie swoją wizję
Europy

						

Trójnarodowy konkurs
dla młodzieży z Polski,
Niemiec i Francji
						

»To be or not to be …
a European?«
						

2017 / 2018

Połączcie się w zespół z innymi kolegami,
klasami lub grupami partnerskimi z Niemiec i Francji i stwórzcie wspólny, trójnarodowy projekt pod hasłem »To be or
not to be … a European?«. Wybór tematu projektu zależy od was i może dotyczyć
różnych dziedzin, np. geografii, kultury,
dziennikarstwa, sztuki, a także polityki lub spraw społecznych. Do realizacji
projektu możecie wykorzystać dowolne
środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografię, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy
do 1 marca 2018 roku na naszej stronie
internetowej.

Gość honorowy
W każdej edycji konkursu jedno państwo
pełni rolę gościa honorowego. Tym razem,
w edycji przypadającej na lata 2017-2018,
jest nim Zjednoczone Królestwo. Projekty
grup z Polski, Niemiec i Francji we współpracy z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji
lub Irlandii Północnej są mile widziane.

						

Znalezienie grupy
partnerskiej
Jeśli szukacie klasy lub grupy partnerskiej
z Niemiec, Francji albo ze Zjednoczonego
Królestwa, możecie zwrócić się do nas.
Chętnie wam pomożemy!

Dołączcie do międzynarodowego teamu!

Zmieńcie perspektywę!

Nagroda

Organizatorzy

Dofinansowanie

Główną nagrodą jest wspólny pobyt
w Warszawie, stolicy Polski i europejskiej
metropolii. Zwycięska drużyna weźmie
udział w ceremonii wręczenia nagrody,
wraz ze znanymi członkami międzynarodowego jury pod przewodnictwem
reżysera Volkera Schlöndorffa. Podczas
tej imprezy będziecie mieli możliwość
poznać ich osobiście i posłuchać o ich
wizji Europy.

Fundacja Kultury Allianz, Fundacja
Hippocrène, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży (PNWM)
i Francusko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży (DFJW/OFAJ).

Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeśli
projekt będzie realizowany w ramach
międzynarodowego spotkania młodzieży,
można złożyć wniosek o jego dofinansowanie do Polsko-Niemieckiej W
 spółpracy
Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (DFJW/OFAJ)
lub UK-German Connection.

						

Kontakt

Spędzicie fascynujące dni z waszym
zespołem z Polski, Niemiec, Francji oraz
z młodzieżą ze Zjednoczonego Królestwa.
W ramach ciekawego programu będziecie
mieli w
 iele okazji, by poznać się jeszcze
lepiej.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
i na Facebook:
www.young-europeans-award.org
Young Europeans Award

Pokonajcie granice!

Kontakt:
Anna Fudala, menedżer projektu
Young-Europeans-Award@dfjw.org
Tel.: +49 30 28875773
We współpracy z:
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