Teckningstävling

I ETT GEMENSAMT EUROPA ÅR 2020
Vilket slags Europa skulle vara bra för oss att bo i tillsammans?

Europe Direct Egentliga Finland arrangerar en teckningstävling med Europa-tema för barn i klass 3–9 för att
fira den kommande Europadagen (9.5). Tävlingens syfte är att locka skolelever och lärare att diskutera
hurudan vår världsdel Europa egentligen är och hur alla vi olika människor även i fortsättningen skulle
kunna leva tillsammans här i lugn och ro. Teckningarna ska skildra dessa tankar. Temat är inte begränsat mer
än så. De bästa tävlingsbidragen samlas till en utställning i galleriet i Egentliga Finlands förbunds aula
(Bangårdsgatan 36, Åbo) under perioden 2.5–13.5. Där kan man fritt beundra verken under förbundets
öppettider kl. 9.00–15.00 på vardagar.
Det utlovas roliga priser, första pris är ett fint paket med konstnärstillbehör.

Tävlingsperioden pågår till 27.4.2016. Tävlingsbidragen, som är märkta med konstnärens namn, ålder och
kontaktuppgifter på baksidan, skickas per post till adressen Europe Direct Egentliga Finland/Egentliga
Finlands förbund, PB 273, 20101 Åbo. Märk kuvertet med ”Europa-teckningstävling”. Verken kan även
lämnas till Europe Direct-informationspunkten i Egentliga Finlands förbunds aula vardagar kl. 9–15 på
adressen Bangårdsgatan 36, Åbo.

Vi önskar er roliga teckningsstunder och lycka till i tävlingen!

Regler för teckningstävlingen I ETT GEMENSAMT EUROPA ÅR 2020:
1. Tävlingens bakgrund och tema
Tävlingens syfte är att locka skolelever och lärare att diskutera hurudan vår världsdel Europa
egentligen är och hur alla vi olika människor även i fortsättningen skulle kunna leva tillsammans här
i lugn och ro. Teckningarna ska skildra dessa tankar. Temat är inte begränsat mer än så. De bästa
tävlingsbidragen samlas till en utställning i galleriet i Egentliga Finlands förbunds aula
(Bangårdsgatan 36, Åbo) under perioden 2.5–13.5. Där kan man fritt beundra verken under
förbundets öppettider kl. 9.00–15.00 på vardagar.

2. Deltagare
Tävlingen är i första hand riktad till skolelever i klass 3-9 i Egentliga Finland.

3. Krav som gäller för teckningarna
Teckningarna ska skildra tävlingens tema som anges i punkt 1. Tävlingsbidraget ska vara av storlek
A4–A2. Tecknings-/målningsverktyget får väljas fritt och verket kan vara antingen färglagt eller
svartvitt.

4. Överföring av upphovsrätt
Nyttjanderätterna för alla de teckningar som skickas till tävlingen överförs till tävlingens arrangör
(Europe Direct Egentliga Finland/Egentliga Finlands förbund). De tävlande verken lämnas inte
tillbaka. Arrangörerna har i fortsättningen rätt att använda teckningarna i sitt eget informationsarbete
med EU-tema.

5. Inskickning av teckningar
På tävlingsbidragens baksida anges konstnärens namn, ålder och kontaktuppgifter. Teckningarna kan
skickas per post till adressen Europe Direct Egentliga Finland/Egentliga Finlands förbund, PB 273,
20101 Åbo. Märk kuvertet med ”Europa-teckningstävling”. Verken kan även lämnas till Europe
Direct-informationspunkten i Egentliga Finlands förbunds aula vardagar kl. 9–15 på adressen
Bangårdsgatan 36, Åbo.

6. Datum
Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 27.4.2016.

7. Urvalsgrunder

De tio bästa teckningarna belönas. I valet fäster man uppmärksamhet på tolkningen av temat och
kreativiteten, med beaktande av olika åldersklasser. Vinnarna bestäms av juryn från Europe Direct
Egentliga Finland/Egentliga Finlands förbund, som består av Sonja Palhus, Kirsi Stjernberg, Antti
Vaalikivi och Jessica Ålgars-Åkerholm.

8. Priser
De tio bästa verken belönas. Första pris är ett fint paket med konstnärstillbehör, andra priser är bl.a.
hörlurar och t-shirts.

9. Rätt till ändring och avbrytning av tävlingen
Tävlingsarrangören har rätt att vid behov ändra tävlingsreglerna eller avbryta tävlingen.

