Concursul „Desenez Europa Păcii”
Promovarea rolului Uniunii Europene ca promotor al păcii la nivel global, a
rezultatelor obținute de Uniune în menținerea păcii pe continent și promovarea valorilor
europene în rândul elevilor, reprezintă obiectivele de bază ale concursului „Desenez
Europa păcii”. Evenimentul este organizat în contextul derulării Sezonului România-Franța
2019. Un concurs în oglindă va fi organizat de Centrul Europe Direct Maison de l’Europe
en Bourgogne-Franche-Compte (Besançon, Franța).

Parteneri:

Organizatori:
Concursul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în cadrul
proiectului Centrul Europe Direct Bistrița, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bistrița,
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în
parteneriat cu Centrul Europe Direct Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Compte
(Besançon, Franța).
Tematica: Reflectarea prin intermediul imaginilor (pictură, desen sau gravură) a
eforturilor Uniunii Europene în domeniul umanitar și de menținere a păcii.
Cine poate participa: Elevi ai școlilor generale din județul Bistrița-Năsăud din
învățământul primar și gimnazial. Aceștia pot înscrie lucrări individuale sau de grup.
Formatul lucrării: În cadrul concursului pot fi înscrise picturi, gravuri sau desene pe
suport de hârtie. Dimensiune maximă: A3 (297 mm x 420 mm).
Calendarul de desfășurare:
22 ianuarie 2019 – 1 martie 2019: Realizarea și depunerea lucrărilor
1 martie 2019 - 15 martie 2019: Jurizarea lucrărilor de către organizatori și
parteneri
• 21 martie 2019: Expunerea lucrărilor la Besançon (Franța) și premierea
participanților din Franța
• 16 mai 2019: Expunerea lucrărilor la Bistrița (România) și premierea participanților
din România
•
•

Depunerea lucrărilor: Lucrările se depun la Camera de Comerț și Industrie BistrițaNăsăud (Centrul Europe Direct Bistrița), Str. P. Ispirescu, Nr.15A, 420081, Bistrița. Acestea
pot fi depuse personal sau prin curier și trebuie să aibă precizat, pe verso: numele
învățătorului, numele elevilor, clasa și unitatea de învățământ.
Termenul limită pentru depunere: 1 martie 2019
Proiect co-finanţat de
Uniunea Europeană

Informații suplimentare: Centrul Europe Direct Bistrița (Camera de Comerț și
Industrie Bistrița-Năsăud), Str. P. Ispirescu, Nr.15A, 420081, Bistrița, 0263-230640, 0733900207, europedirect@cciabn.ro .

Centrul de informare EUROPE DIRECT BISTRIŢA este parte a Reţelei Europe
Direct - unul dintre principalele instrumente de informare a cetăţenilor europeni despre
Uniunea Europeană, despre drepturile lor, despre priorităţile UE şi de promovare a
cetățeniei participative la nivel local şi regional.
Programul Centrului: luni - vineri, între orele 1000 - 1400
Tel. verde: 0080067891011

Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, 420081, BistriţaNăsăud, Tel.: :+40-263-230640
Tel./fax:+40-263-210039,
E-mail: europedirect@cciabn.ro;
www.europedirectbistrita.ro

