Pravidlá pre prihlasovanie do súťaže
generations@school
Ak sa chcete zúčastniť našej súťaže, musíte skupine Panoramio generations@school
zaslať fotografie z udalosti.

Fotografie musia obsahovať:


Názov a informácie o vašej škole a projekte (názov školy, trieda, názov projektu/udalosť,
mesto a krajina).



Komentár s krátkym opisom udalosti.

Formáty obrázkov sú jpeg, bmp, tiff alebo png. Maximálna veľkosť fotografie je 200 kB.
Komentáre môžu byť v ktoromkoľvek z 23 jazykov členských štátov Európskej únie: angličtine,
bulharčine, češtine, dánčine, estónčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, írčine, lotyštine, litovčine,
maďarčine, maltézskom jazyku, nemčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, slovinčine,
španielčine, švédčine a taliančine.
Akýkoľvek príspevok, ktorý bude obsahovať politicky nevhodný obsah, bude zo skupiny vylúčený.
Najviac nás zaujímajú fotografie:


Starších a mladších ľudí, ktorí niečo spolu robia



Rozhovory starších a mladších ľudí



Kresby alebo umelecké diela vytvorené v spolupráci žiakov a starších ľudí



Obrázky s informáciami, čo sa žiaci počas udalosti naučili od niekoho zo staršej generácie,
prípadne zaujímavý príbeh alebo komentár, ktorý počas tejto udalosti odznel

Zo všetkých vašich príspevkov vyberieme najlepší projekt generations@school. Hľadáme tvorivé
medzigeneračné projekty, ktoré majú jednoznačný dosah na všetkých jeho účastníkov. Úspešná
udalosť je tá, počas ktorej sa živo konverzuje, učí a smeje a možno, že spolu prídete na ďalšie
novátorské nápady na zlepšenie medzigeneračnej solidarity. Najlepšie projekty sú často tie, ktoré sa
ľahko zavádzajú a sú pre ostatných inšpirujúce.
Udalosti môže zorganizovať škola ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, Islandu, Nórska a
Lichtenštajnska.
Prihlášky si môžu podávať triedy alebo celá škola.
Prihlasovať sa nemôžu zamestnanci školy, ani príbuzní osôb, ktoré vykonávajú triedenie alebo
predbežný výber príspevkov.
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Príspevky treba predložiť do 30. júna 2012.
Vyhodnocovanie bude prebiehať v septembri 2012.
Žiaden príspevok prijatý po stanovenej lehote nemôže byť vyhodnotený.
Všetky školy alebo triedy ktoré sa zúčastnia dostanú diplom podpísaný Európskou komisiou.
V každom členskom štáte EÚ bude udelená jedna cena – celkom to bude 27 ocenených. Ocenené
školy dostanú poukážku na 300€ na nákup materiálu potrebného na pokračovanie projektu s ďalšou
školou, ktorá sa doteraz nezúčastnila medzigeneračného dialógu. Najlepšie školy Európy budú
fungovať ako mentorské školy, aby napomáhali solidarite medzi generáciami.
Ocenenia budú odoslané víťazným školám, len v rámci EÚ. Ocenenia sú obmedzené na jedno pre
krajinu.
Víťazi budú upovedomení telefonicky alebo emailom najneskôr v októbri 2012. Meno víťaznej školy,
krajina a názov projektu budú uvedené na webovej stránke v októbri 2012.
Hodnotenie bude prebiehať na dvoch úrovniach: výberový tím generations@school zúži výber zo
všetkých predložených príspevkov na dvoch finalistov z každej krajiny. 27 víťazov súťaže
generations@school z celkovo 54 finalistov zo všetkých krajín bude vyberať medzigeneračná porota
zložená z expertov a členov Európskej komisie zastupujúcich rozličné generácie. Rozhodnutia
poroty sú konečné a záväzné.
Príspevky musia byť pôvodným dielom účastníkov, nesmú byť doteraz držiteľmi nijakého ocenenia,
nesmeli byť doteraz nikde zverejnené a musia byť vhodné na zverejnenie.
Predloženie príspevku (prostredníctvom fotografií odoslaných skupine Panoramio na
generations@school) poskytuje Európskej komisii právo zverejniť, používať, upravovať a/alebo
pozmeňovať obrázky. Príspevky môžu byť zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke
http://europa.eu/active-ageing-2012.
Súťaž generations@school nezodpovedá za prípadné chyby pri elektronickom odosielaní
vyplývajúce z opomenutia, prerušenia, vymazania, pochybenia alebo omeškania operácie alebo
prenosu.
Všetky informácie potrebné k účasti, ako aj zdrojový súbor bude od 1. marca 2012 k dispozícii na
stránke www.historypin.com/gats.
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