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Konkurs "My, Obywatele"Konkurs "My, Obywatele"
Instytut Aktywności Społecznej oraz Polskie Bractwo Kawalerów GutenbergaInstytut Aktywności Społecznej oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
serdecznie zapraszają wszystkich uczniów szkół średnich do wzięcia udziału wserdecznie zapraszają wszystkich uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w
konkursie „My, Obywatele”! Do wygrania m.in. 3 wycieczki do Parlamentukonkursie „My, Obywatele”! Do wygrania m.in. 3 wycieczki do Parlamentu
Europejskiego ufundowane przez europosła Pawła Kowala oraz cenne nagrodyEuropejskiego ufundowane przez europosła Pawła Kowala oraz cenne nagrody
książkowe.książkowe.

  

  



  



Instytut Aktywności Społecznej oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga serdecznie zapraszająInstytut Aktywności Społecznej oraz Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga serdecznie zapraszają
wszystkich uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie „My, Obywatele”!wszystkich uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie „My, Obywatele”!
Do wygrania m.in. 3 wycieczki do Parlamentu Europejskiego ufundowane przez europosła PawłaDo wygrania m.in. 3 wycieczki do Parlamentu Europejskiego ufundowane przez europosła Pawła
Kowala oraz cenne nagrody książkowe.Kowala oraz cenne nagrody książkowe.

Wystarczy:Wystarczy:
1. Wybrać jeden z trzech tematów:1. Wybrać jeden z trzech tematów:
a) Ja - obywatel Europy. Co to oznacza?a) Ja - obywatel Europy. Co to oznacza?
b) Społeczeństwo obywatelskie lekarstwem na kryzys Unii Europejskiej?b) Społeczeństwo obywatelskie lekarstwem na kryzys Unii Europejskiej?
c) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – wyzwanie XXI wieku?c) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – wyzwanie XXI wieku?

2. Wybrać jedną z trzech dopuszczalnych form konkursowych:2. Wybrać jedną z trzech dopuszczalnych form konkursowych:
a) esej (do 20 tysięcy znaków)a) esej (do 20 tysięcy znaków)
b) forma plastycznab) forma plastyczna
c) forma audiowizualnac) forma audiowizualna

3. Wydrukować i wypełnić zgłoszenie konkursowe ze strony internetowej3. Wydrukować i wypełnić zgłoszenie konkursowe ze strony internetowejwww.ias.org.pl/myobywatelewww.ias.org.pl/myobywatele

4. Wysłać pracę i zgłoszenie na adres:4. Wysłać pracę i zgłoszenie na adres:
Instytut Aktywności Społecznej,Instytut Aktywności Społecznej,
Ul. Kolendrowa 46 lok. 2,Ul. Kolendrowa 46 lok. 2,
05-077 Warszawa-Wesoła05-077 Warszawa-Wesoła
z dopiskiemz dopiskiem
Konkurs „My, Obywatele”Konkurs „My, Obywatele”

Na prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2013.Na prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2013.

Więcej informacji w tym szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowejWięcej informacji w tym szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej
www.ias.org.pl/myobywatelewww.ias.org.pl/myobywatele

Patronem honorowym konkursu jest Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz.Patronem honorowym konkursu jest Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Irena Lipowicz.

Życzymy powodzenia!Życzymy powodzenia!

  

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona
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