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generations@school- Kilpailun 
osallistumisehdot 
Osallistut kilpailuumme lataamalla kuvia tapahtumastasi generations@school 
Panoramio- ryhmään. 

 

Kuvissa on oltava: 

 Koulua ja projektia kuvaava otsikko (koulun nimi, luokka, hankkeen/tapahtuman nimi, 
paikkakunta ja maa).  

 Lyhyt selvitys siitä, mitä kuvassa tapahtuu. 

Kuvat ladataan muodossa jpeg, bmp, tiff tai png. Kuvan maksimikoko on 200 KB. 

Kuvaukset voidaan kirjoittaa millä tahansa jäsenvaltioiden 23 kielestä: bulgaria, tšekki, tanska, 
hollanti, englanti, viro, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, iiri, italia, latvia, liettua, malta, puola, 
portugali, romania, slovakki, sloveeni, espanja ja ruotsi. 

Kaikki sopimaton, hyvien tapojen vastainen ja asiaankuulumaton aineisto poistetaan ryhmästä. 

Otamme erittäin mielellämme vastaan valokuvia, joissa on: 

 Senioreita ja nuoria osallistumassa yhdessä johonkin toimintaan 

 Senioreita ja nuoria keskustelemassa keskenään 

 Koululaisten ja seniorien yhdessä tekemiä piirustuksia tai muuta kuvataidetta 

 Kuvia joissa on tietoa siitä, mitä koululaiset ovat tapahtumassa toiselta sukupolvelta 
oppineet, mielenkiintoinen tarina, tai tapahtuman aikana lausuttu kommentti 

Lähettämästänne aineistosta valitsemme parhaat generations@school-hankkeet. Olemme erityisen 
kiinnostuneita sellaisista sukupolvien välisistä projekteista, joista huokuu luovuutta ja jotka selvästi 
vaikuttavat niihin osallistuviin henkilöihin. Onnistunut tapahtuma on sellainen, jossa keskustellaan 
paljon oppimisen ja nauramisen lomassa ja ehkä jopa yhdessä löydetään innovatiivisia ideoita 
sukupolvien välistä solidaarisuutta tukemaan. Parhaat projektit on usein helppo toteuttaa ja ne 
inspiroivat muitakin!  

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja Liechtensteinin koulut voivat järjestää tapahtumia. 

Aineistoa voi lähettää joko luokan tai koulun nimissä. 

Aineiston arviointiin ja esivalintaan osallistuva henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä eivät voi 
osallistua kilpailuun. 
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Kaikki kilpailutyöt on jätettävä viimeistään 30.6.2012. 

Ne arvioidaan tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. 

Määräajan päättymisen jälkeen vastaanotettua aineistoa ei kilpailussa oteta huomioon. 

Kaikki kilpailuun osallistuvat koulut/luokat saavat osallistumisestaan Euroopan komission 
allekirjoittaman osanottotodistuksen. 

Jokaista EU- jäsenmaata kohden jaetaan yksi palkinto, eli kilpailun voittajia on kaikkiaan 27. 
Voittajakouluille annetaan 300 € lahjakortti, jolla ne voivat ostaa materiaalia sukupolviprojektien 
jatkamiseen jonkin sellaisen koulun kanssa, joka ei vielä ole ottanut osaa sukupolvien väliseen 
keskusteluhankkeeseen. Euroopan parhaat koulut toimivat neuvonantajakouluina muille kouluille 
sukupolvien välistä solidaarisuutta edistettäessä. 

Palkinnot lähetetään voittaneille kouluille ainoastaan EU-osoitteisiin. Ainoastaan yksi koulu 
palkitaan joka maasta. 

Voittajille ilmoitetaan voitosta puhelimitse ja sähköpostitse viimeistään lokakuussa 2012. 
Voittajakoulujen nimet, kotimaa ja hankkeen nimi julkaistaan verkkosivustolla vuoden 2012 
lokakuussa. 

Tuomariharkinnassa on kaksi vaihetta: Generations@school seulontaryhmä valitsee kaikesta 
hyväksytystä kilpailuaineistosta kaksi finalistia maata kohden. Näiden 54 finalistin joukosta eri 
sukupolviin kuuluvista Euroopan komission asiantuntijoista ja jäsenistä koostuva raati valitsee sen 
jälkeen generations@school-kilpailun 27 voittajaa. Tuomarien päätökset ovat lopullisia ja sitovia. 

Aineiston on koostuttava osallistujien omista alkuperäistöistä, ne eivät ole saaneet aiemmin voittaa 
palkintoja, niitä ei ole saanut aiemmin julkaista ja niiden on sovelluttava julkaistavaksi. 

Aineiston jättäminen (generations@school Panoramio-ryhmään ladatut valokuvat) antaa Euroopan 
komissiolle oikeuden julkaista, käyttää, mukauttaa ja muokata kuvia. Lähetettyä aineistoa voidaan 
esitellä virallisilla verkkosivuilla: http://europa.eu/active-ageing-2012. 

Generations@school-kilpailu ei vastaa sähköisten palvelujen käytön estymisestä, viivästymisestä tai 
niiden virheellisyydestä aiheutuvista lähetysvirheistä. 

Osallistumisohjeet ja aineistopaketti on saatavilla verkossa 1.3.2012 lähtien osoitteessa 
www.historypin.com/gats. 

 


