Zúčastněte se soutěže Euroscola pro středoškoláky

Vyhrajte
cestu
do Evropského parlamentu
ve Štrasburku!

Zahrajte si na voliče, vytvořte krátký videoklip na
téma Evropských voleb 2019: "Tentokrát budu volit!"
a umístěte jej na Instagram.

Začínáme 17. 9. 2018
na www.euroscola.cz
Soutěž Euroscola je určena pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol.
Hlavní cenou je společný výlet 24 studentů na setkání Euroscola ve štrasburském sídle Evropského parlamentu.
Podrobná pravidla naleznete na www.euroscola.cz.

Pořádá:

Evropský parlament – Kancelář v ČR
Jungmannova 24, Praha 1

EUROSCOLA: SOUTĚŽTE O CESTU DO ŠTRASBURKU!
ZAČÍNÁME 17. ZÁŘÍ 2018
V rámci letošního kreativního kola soutěže Euroscola vytvořte krátký videoklip na téma evropských voleb 2019
„Tentokrát budu volit!“ a dejte ho na váš Instagram. Vítězné školy budou reprezentovat Českou republiku v Evropském
parlamentu ve Štrasburku.

Přesvědčte své okolí, proč je důležité jít volit!
Sice se může zdát, že evropské volby v květnu 2019 jsou daleko a vůbec se vás netýkají, ale opak je pravdou. Evropská
témata se týkají každého z nás. Teď ale nejde o to, komu dát hlas, ale je třeba odpovědět na jednoduchou otázku: proč
jít v evropských volbách volit?
Při posledních volbách do Evropského parlamentu měla ČR druhou nejnižší volební účast v EU, přišlo k nim jen 18,2 %
voličů. Dříve vyžadovalo kus odvahy k volbám nepřijít, dnes je to už jen věc volby. Má za nás vybírat někdo jiný? Myslíte
si, že jsme národ bez názoru? Máte ho vy? Sdílejte jej s ostatními!

Evropské volby 2019: ”Tentokrát budu volit!“
Zajímá vás ochrana přírody? Kvalita potravin? Ochrana soukromí? Příležitosti pro mladé?
Každý má svůj důvod, proč jít k volbám.

1. Natočte se spolužáky max. minutové video o tom, proč jít v příštích
evropských volbách volit!
2. Umístěte jej na Instagram!
3. Označte ho hashtagy #tentokratbuduvolit, #evropskevolby2019
a #euroscola2018!

Pravidla soutěže:
• Soutěž probíhá od 17. září do 15. listopadu 2018.
• Zpracujte v libovolně velké skupině video o maximální délce 1 minuta.
• Ve videu uveďte důvody, proč jít k volbám do Evropského parlamentu. Můžete zachytit
názory či atmosféru ve vašem okolí. Také v něm použijte evropskou tematiku (umístěte
např. symbol EU). Video musí být srozumitelné, souviset s tématem soutěže a nesmí
obsahovat vulgarismy. Video musí být autentické a autorské.
• Hotové video dejte na váš Instagram, označte ho hashtagy #tentokratbuduvolit,
#evropskevolby2019 a #euroscola2018 a napište název školy a třídu.
• Začněte sledovat profil Kanceláře EP na Instagramu @evropskyparlament.
• Po ukončení soutěže bude vybráno 9 vítězných videí. 3 videa budou vybrána na základě
nejvyššího počtu instagramových lajků, 3 videa budou vybrána odbornou porotou na základě
kreativity a 3 videa budou vylosována náhodně.
• Hodnotí se kreativita, myšlenka, výstižnost a originalita.
• Škola může vyhrát pouze jednou.

