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Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji  

Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017”  

  

Oddając swój głos obywatelski, to Ty decydujesz kto reprezentuje Twoje 

interesy na szczeblu europejskim. 

  

TABLET ZA HASŁO! 
KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE CZYNNY UDZIAŁ W WYBORACH DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 
 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk ogłasza Konkurs dla studentów na hasło 
promujące i zachęcające do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy Polacy będą 
decydować o składzie PE, na mocy traktatu lizbońskiego, który wzmacnia rolę obywateli UE, jako 
aktywnych uczestników życia politycznego Unii. Dla nas Polaków jest to rok szczególny w związku  

z 10-tą rocznicą przystąpienia Polski do UE. 
 
Celem konkursu jest: 

• zachęcenie Polaków do wzięcia udziału w przyszłorocznych wyborach,  
• podniesienie świadomości młodych ludzi o ich bezpośrednim wpływie na skład Parlamentu 

Europejskiego, 
• zwrócenie uwagi na działania i funkcje Eurodeputowanych, jako reprezentantów obywateli UE 

wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, 
• podkreślenie wagi każdego oddanego głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

 
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów uczelni wyższych. 

Za przesłanie najciekawszego hasła przewidziano przyznanie atrakcyjnej nagrody głównej 
ufundowanej przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk, którą jest 

 

 

NOWOCZESNY TABLET  

SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1 

 

Hasła konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową składającą się z konsultantów Punktu 

Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk. 

Propozycje haseł konkursowych przyjmowane będą do dnia 12 grudnia 2013  
poprzez wypełnienie formularza i  przesłanie go drogą elektroniczną na e-mail:  

europedirect-slask@gapp.pl 
 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas warsztatów – „Aktywność studentów  
w UE” w dniu 17 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Centrum 

Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przy ul. Bankowej 11a w Katowicach. 
 

 
Dodatkowych informacji udziela organizator Konkursu – Punkt Informacji Europejskiej  Europe Direct  

– Śląsk pod numerem telefonu: 032 730 49 49 lub adresem e-mail: europedirect-slask@gapp.pl 


