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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Masz 18 lat? Możesz wygrać podróż
koleją po całej Europie
07.05.2019

Jeśli masz 18 lat to możesz wziąć udział w
konkursie DiscoverEU. Nagrodą jest bilet na
podróż po Europie!

W konkursie mogą wziąć udział obywatele Unii Europejskiej
urodzeni między 2 lipca 2000 a 1 lipca 2001 roku włącznie. Aby
wziąć udział w konkursie, wystarczy rozwiązać quiz i
odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. Zwycięzcy będą mogli
podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w
okresie od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 r. Jeśli jesteś
osobą niepełnosprawną lub masz problemy zdrowotne, które
mogą utrudnić podróżowanie, przysługuje Ci prawo do udziału w
konkursie DiscoverEU na specjalnych warunkach.

Uczestnicy mogą podróżować zarówno indywidualnie, jak i w
grupie złożonej z maksymalnie pięciu osób. Można to zaznaczyć
w formularzu zgłoszenia. W przypadku gdy uczestnicy
zdecydują się podróżować w grupie, przed wysłaniem zgłoszeń
powinni wyznaczyć lidera grupy. Lider wypełnia formularz
zgłoszenia, bierze udział w quizie i udziela odpowiedzi na
pytanie dodatkowe. W momencie wysłania zgłoszenia lider
otrzyma kod, który musi przekazać pozostałym członkom grupy,
aby umożliwić im rejestrację. Członkowie grupy muszą
zarejestrować się online, podając swoje dane osobowe.



Jako uczestnik staniesz się ambasadorem projektu DiscoverEU.
Dlatego organizatorzy poproszą Cię o relację z Twojej podróży.
Możesz to robić na przykład za pomocą Instagrama, Facebooka
lub Twittera, z hasztagiem #DiscoverEU. Możesz też zrobić
prezentację o tej podróży w swojej szkole lub miejscowości.
Możesz również wziąć udział w konkursie na zdjęcia i wideo
#DiscoverEU #Competition i wygrać fantastyczne nagrody.
Doskonałym źródłem inspiracji mogą być zdjęcia i filmy z
poprzednich rund konkursu.

Laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić im
dotarcie do najdalszych zakątków Europy, w ramach inicjatywy
DiscoverEU oferowana jest także podróż alternatywnymi
środkami transportu, np. autobusem czy promem, z
uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i
środowiskowych. Podróże lotnicze będą brane pod uwagę
wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

W ubiegłym roku bilety otrzymało prawie 30 tys. młodych ludzi.
W tym roku przewidziano ich 20 tysięcy.  Szczegóły i zasady
akcji znajdziesz na stronie internetowej akcji. Formularz
zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Termin zgłoszenia upływa 16
maja 2019 r. o godz. 12:00 czasu letniego europejskiego.

Limity biletów:

 

Kraj Liczba biletów

Austria 344

Belgia 445

Bułgaria 275

Chorwacja 160

Czechy 414

Cypr 34

Dania 226

Estonia 51

Finlandia 215

https://europa.eu/youth/discovereu_pl
https://europa.eu/youth/discovereu/apply_pl


Francja 2612

Niemcy 3232

Grecja 419

Węgry 382

Irlandia 189

Włochy 2361

Łotwa 76

Litwa 110

Luksemburg 23

Malta 19

Holandia 671

Polska 1482

Portugalia 402

Rumunia 762

Słowacja 212

Słowenia 81

Hiszpania 1821

Szwecja 395

Wielka Brytania 2587

Razem 20.000


