ET70!
Az Európa Tanács idén ünnepli a 70. születésnapját.
Az Európa Tanács egyik kiemelt célja az emberi jogok védelme – ehhez kapcsolódik ez a
rajzverseny. Középiskolásoktól (korcsoport: 14-18 évesek) várunk rajzokat, fotókat,
videókat, számítógépes grafikákat emberi jogi témakörben az
ET70.rajzverseny@gmail.com címre. Határidő: 2019. december 3.
Itt olvashatsz az ET által képviselt értékekről: https://www.coe.int/hu/web/about-us/values
I. díj: Strasbourgi utazás 2 fő részére (retúr repülőjegy, szállodai szoba 2 éjszakára,
költőpénz), látogatással az Európa Tanácsnál – a holland nagykövetség felajánlása
II. díj: Strasbourgi utazás 1 fő részére (retúr repülőjegy, szállodai szoba 2 éjszakára,
költőpénz), látogatással az Európa Tanácsnál – a FinnAgora felajánlása
III. díj: A Budapesti Európai Ifjúsági Központ ajándékcsomagja, melynek egyik eleme:
részvétel a BEIK képzésén, 2020. első félévében
A rajzverseny a Holland Királyság nagykövetsége szervezésében, a FinnAgora finn kulturális
intézettel, a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal és az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájával
együttműködésben valósul meg. A nyerteseket december 6-án, e-mailben, illetve telefonon
értesítjük. Az első három helyezett a díjat a Budapesti Európai Ifjúsági Központban veheti át,
december 10-én, az emberi jogok világnapján. Az Európa Tanács látogatói programját a BEIK
szervezi. Az utazásokra 2020. első félévében kerülhet sor.

A legjobb alkotásokat a társszervezők honlapjain és közösségimédia-felületein online képgalériában
mutatjuk be.

Kérjük, a pályaművek beküldésekor az e-mailben szerepeljen
•
•
•
•
•
•

a mű címe
nevetek és születési dátumotok, szülő/gondviselő neve
postai címetek
iskolátok és osztályotok neve
szülő/gondviselő írásos hozzájárulása az adatkezeléséhez (fotózva/szkennelve)
saját vagy szülő/gondviselő mobilszáma*

* A versenyben részt vevô diákok nevét, lakcímét, születési dátumát, a szülő/gondviselő nevét és az iskolai osztály adatait önkéntes hozzájárulás alapján,
bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem továbbítjuk. Az adatkezelés célja, hogy a pályamű beküldője beazonosítható és értesíthető legyen akár
díjnyertesként, akár a tervezett online kiállítás résztvevőjeként. Az adatokat a Holland Királyság nagykövetsége (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) kezeli, majd a
verseny lezártával azokat – a tárhelyként szolgáló e-mail címmel együtt – megsemmisíti. További információ az adatkezelésről:
https://www.netherlandsandyou.nl/documents/publications/2019/11/08/et70rajzverseny

CoE70!
This year, the Council of Europe celebrates its 70th birthday.
One of the priority goals of the Council of Europe is to defend human rights, and this
drawing contest is linked to that. We expect secondary school students (age group: 14-18)
to send in drawings, photos, videos or computer graphics about human rights via
ET70.rajzverseny@gmail.com. Deadline: 3rd December 2019.
Please read more about the values the CoE promotes: https://www.coe.int/hu/web/aboutus/values
1st prize: A trip to Strasbourg for 2 persons (return air tickets, hotel room for 2 nights, per
diem) including a visit to the Council of Europe – courtesy of the Netherlands embassy
2nd prize: A trip to Strasbourg for 1 person (return air tickets, hotel room for 2 nights, per
diem) including a visit to the Council of Europe – courtesy of FinnAgora
3rd prize: Gift pack of the European Youth Centre Budapest, including free entry to a EYCB
training in the first half of 2020
The drawing contest is organised by the embassy of the Kingdom of the Netherlands in
collaboration with the Finnish cultural institute FinnAgora, the European Youth Centre
Budapest and the European Parliament Liaison Office. We will inform the winners on 6 th
December by e-mail and phone calls. The first three winners will receive the main prizes at
the EYCB on 10th December, International Human Rights Day. The visitor`s programme to
the Council of Europe is arranged by the EYCB. The trips can take place in the first half of
2020.
The best artworks submitted will be presented in an online gallery shared on the co-organisers`
websites and social media pages.
Please add the following details when sending the e-mail:
•
•
•
•
•
•

title of the work
your name, date of birth, your parent/guardian`s name
your postal address
name of your school and class
your parent/guardian`s written permission for data handling (photographed/scanned)
your or your parent/guardian`s mobile number*

* We handle the participating students` name, address, date of birth, the name of the parent/guardian and the school class confidentially, based on voluntary
provision, and we will not transfer these to a third party. The aim of the date handling is to identify and contact the student either as a winner or a participant
in the planned online exhibition. The data handled by the embassy of the Kingdom of the Netherlands (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) will be destructed
together with the e-mail address storage. More information on the data handling:
https://www.netherlandsandyou.nl/documents/publications/2019/11/08/et70rajzverseny

