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Regulamentul de participare la concursul 
generations@school 
Pentru a participa la concursul nostru, trebuie să publici fotografii/imagini de la 
evenimentul tău pe grupul Panoramio generations@school.  

 

Fotografiile tale trebuie să aibă: 

 un titlu care să includă informaţii despre şcoala ta şi despre proiect (numele şcolii, clasa, 
numele proiectului sau al evenimentului, oraşul şi ţara);  

 un comentariu care să explice pe scurt despre ce este vorba.  

Imaginile publicate trebuie să fie în format jpeg, bmp, tiff sau png. O fotografie nu poate depăşi 
200 KB.  

Comentariile se pot scrie într-una din cele 23 de limbi ale statelor membre ale Uniunii Europene: 
bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, 
italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, 
slovenă, spaniolă şi suedeză. 

Orice participare care conţine mesaje cu caracter ofensator va fi ştearsă de pe grup.  

Suntem interesaţi, în special, de fotografii care să prezinte:  

 vârstnici şi tineri care desfăşoară împreună o activitate;  

 vârstnici şi tineri care poartă o conversaţie;  

 desene sau ilustraţii realizate de elevi şi vârstnici împreună;  

 imagini cu informaţii referitoare la ce au învăţat elevii despre o persoană dintr-o altă 
generaţie, prin intermediul evenimentului tău, sau o poveste interesantă ori un comentariu 
făcut în timpul desfăşurării evenimentului. 

Dintre toate contribuţiile voastre, vom alege cele mai bune proiecte generations@school. Ne 
interesează proiectele intergeneraţionale originale şi cu un impact evident asupra persoanelor 
implicate. Un eveniment reuşit va fi acela unde se va discuta mult, se va învăţa, se va râde şi unde 
veţi putea găsi împreună idei inovatoare despre solidaritatea între generaţii. Cele mai bune proiecte 
sunt adesea cele uşor de pus în aplicare şi care îi inspiră şi pe alţii!  

Pot organiza evenimente şcoli din oricare stat membru al Uniunii Europene, din Islanda, Norvegia şi 
Liechtenstein.  

Înscrierile pot fi făcute fie de către o clasă, fie de către o şcoală.  
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Organizatorii şi familiile celor implicaţi în evaluarea şi preselecţia contribuţiilor nu se pot înscrie în 
concurs.  

Toate înscrierile trebuie făcute înainte de 30 iunie 2012.  

Selecţia se va încheia în septembrie 2012.  

Orice înscriere primită după perioada stabilită de înscriere în concurs nu va fi luată în considerare.  

Toate şcolile/clasele participante vor primi o diplomă eliberată de Comisia Europeană.  

Se va acorda un premiu pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene; în total, vor fi 27 de 
câştigători. Aceste şcoli vor câştiga un voucher în valoare de 300€, în vederea achiziţionării 
materialului necesar pentru realizarea unei activităţi complementare, împreună cu o altă şcoală 
care nu este încă implicată într-un dialog intergeneraţional. Şcolile europene care se vor face 
remarcate vor fi considerate drept şcoli-mentor pentru promovarea solidarităţii între generaţii.  

Premiile vor fi trimise şcolilor câştigătoare numai la adresele din Uniunea Europeană. O singură 
şcoală din fiecare ţară va fi premiată.  

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon sau e-mail până în luna octombrie 2012 inclusiv. Numele 
şcolilor câştigătoare, ţara şi numele proiectului vor fi publicate pe site-ul web în octombrie 2012.  

Selecţia se va face în două etape. Mai întâi, din toate înscrierile în concurs eligibile, echipa 
generations@school va restrânge selecţia la un grup de doi finalişti din fiecare ţară. Apoi, din 
ansamblul celor 54 de finalişti (în total), vor fi aleşi 27 de câştigători ai concursului 
generations@school, de către un juriu intergeneraţional alcătuit din experţi şi membri ai Comisiei 
Europene reprezentând generaţii diferite. Deciziile juriului sunt finale şi cu caracter executoriu.  

Contribuţiile trebuie să fie lucrări originale ale participanţilor şi să nu fi câştigat anterior alte premii. 
De asemenea, este necesar ca acestea să nu fi fost deja publicate, dar să îndeplinească toate 
condiţiile de publicare.  

Validarea înscrierii (prin publicarea de fotografii pe grupul Panoramio generations@school) acordă 
Comisiei Europene dreptul de a publica, folosi, adapta, edita şi/sau modifica imaginile. Înscrierile 
pot fi publicate pe site-ul oficial al Anului European, la adresa http://europa.eu/active-ageing-
2012. 

Concursul generations@school nu îşi asumă responsabilitatea pentru erorile de transmitere 
electronică rezultate din omiterea, întreruperea, ştergerea, defectarea, întârzierea în funcţionarea 
procedurilor de înscriere sau de transmitere a înscrierilor.  

Toate informaţiile necesare pentru participare, precum şi o bibliotecă de resurse vor fi accesibile 
on-line începând cu data de 1 martie 2012, la adresa www.historypin.com/gats.  

 

 


