
  
 

 

1 

generations@school Tävlingsregler för 
deltagande 
För att delta i vår tävling måste du ladda upp foton/bilder från ditt evenemang till 
Panoramio-gruppen generations@school. 

 

Dina foton skall innehålla: 

 En rubrik som innehåller information om din skola samt projektnamn (skolans namn, klass, 
projektnamn/evenemang, stad och land).  

 En kommentar med en kort beskrivning om vad som händer. 

 

De uppladdade bilderna skall vara i jpeg-, bmp-, tiff- eller png-format. Högsta tillåtna storlek på ett 
foto är 200 KB. 

Kommentarerna kan skrivas på vilket språk som helst inom de 23 medlemsstaterna: bulgariska, 
tjeckiska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, 
irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, 
slovenska, spanska eller svenska. 

De inlägg som innehåller politiska inkorrekta budskap kommer att tas bort från gruppen. 

Vi letar speciellt efter foton som innehåller: 

 Äldre och yngre personer som utför en aktivitet tillsammans. 

 Äldre och yngre personer som samtalar. 

 Teckningar eller konstverk som har skapats genom ett sammarbete mellan elever och äldre 
personer. 

 Bilder med information om vad eleverna har lärt sig av någon från en äldre generation på 
ditt evenemang eller en intressant historia, eller kommentar som uppstod under 
evenemanget. 

Bland alla dina inlägg kommer vi att välja det bästa generations@school-projektet. Vi letar efter 
generationsövergripande projekt som är kreativa och som har en tydlig påverkan bland de 
deltagande. Ett lyckat evenemang är ett evenemang med mycket samtal, lärande och skratt, och 
kanske kan ni tillsammans finna innovativa idéer för solidaritet mellan generationerna. De bästa 
projekten är oftast de som är lätta att genomföra och fungerar som en inspiration för andra! 
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Skolor i alla EU-medlemsstater, Island, Norge och Liechtenstein kan genomföra evenemang. 

Inlämning kan göras av en klass eller av en skola. 

Personal och anhöriga till dem som deltar i undersökning och förval av bidrag är inte berättigade att 
delta. 

Alla bidrag måste lämnas in senast den 30 juni 2012. 

Bedömningen kommer att vara klar i september 2012. 

De bidrag som tas i anspråk efter den angivna perioden för tävlingsbidrag kan ej beaktas. 

Alla deltagande skolor/klasser kommer att få ett diplom undertecknat av den Europeiska 
Kommissionen. 

Ett pris per EU-medlemsstat kommer att delas ut – 27 vinnare totalt. Dessa skolor kommer att 
vinna en kupong på 300 € för att köpa material som behövs för att göra ett uppföljande projekt 
med en annan skola som ännu inte är involverad i den generationsövergripande dialogen. Europas 
framträdande skolor kommer att fungera som mentorskolor för att främja solidariteten mellan 
generationer. 

Priserna kommer att skickas till de vinnande skolorna (endast till EU-adresser). Priserna är 
begränsade till en skola per land. 

Vinnarna kommer att meddelas per telefon och e-post, under eller före oktober 2012. Namnen på 
de vinnande skolorna, land och projektnamn kommer att publiceras på webbsidan i oktober 2012.  

Det kommer att finnas två stadier vid bedömningen: ett team från generations@school kommer att 
begränsa valen från alla valbara bidrag till en grupp på två finalister per land. De 27 vinnarna av 
generations@school-tävlingen kommer att väljas ur potten med 54 finalister av en generationsjury 
bestående av experter och medlemmar ur den Europeiska Kommissionen som representerar olika 
generationer. De beslut som fattas av domarna är slutgiltiga och bindande. 

Bidrag måste vara originalverk av deltagande; får inte har vunnit pris tidigare; får inte tidigare ha 
publicerats; och skall lämpa sig för publicering.  

Inlämning av bidrag (via fotouppladdning till Panoramio-gruppen generations@school) beviljar 
Europeiska Kommissionen rätten att publicera, använda, anpassa, redigera och/eller modifiera 
bilderna. Bidragen kan visas på den officiella webbsidan http://europa.eu/active-ageing-2012. 

Tävlingen generations@school är inte ansvarig för elektroniska överföringsfel som leder till 
underlåtenhet, avbrott, radering, defekt, fördröjning i åtgärder eller överföring. 

All information som behövs för att delta, liksom ett resurskit, kommer att finnas tillgängligt online 
på www.historypin.com/gats från och med den 1 mars 2012. 

 


