
PROCEDURA

W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ‘ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO

– EUROPA ZACZYNA SIĘ TUTAJ!’

realizowanym w ramach Projektu: EHL@N, w okresie od 15.02.2021 r. do 15.05.2021 r

1.  Każdy  uczestnik  konkursu samodzielnie  ładuje  swoje zdjęcia  (1-3) wraz z  formularzem
aplikacyjnym  na  stronie  Organizatora  konkursu:  www.ehl-network.eu Uczestnik  ładuje
oddzielnie każde zdjęcie z opisem i pola formularza w języku angielskim, w okresie  15 luty
2021  –  21  marzec  2021.  Nie  wypełnienie  wszystkich  pól w  formularzu,  w  tym  opis
przesłanego zdjęcia, spowoduje odrzucenie całej aplikacji. W przypadku osób poniżej 18 roku
życia, niezbędne będzie przesłanie dokumentu ze zgodą rodziców lub opiekuna prawnego
(wzór na stronie).

2.  W  momencie  wpływu  zdjęcia  na  stronę  Organizatora  automatycznie  następuje  jego
anonimizacja.

3.  Sekretariat  otrzymuje dostęp do galerii  wysłanych zdjęć na konkurs (dla obu kategorii
wiekowych). Są one widoczne tylko dla obu osób w Sekretariacie.

4.  Sekretariat  sprawdza  przesłane  zgłoszenia  pod  kątem  ich  zgodności  z  regulaminem
konkursu i odrzuca zdjęcia, które nie spełniają wymagań konkursu. Dodatkowo Sekretariat
rejestruje nadesłane prace w osobnym pliku, w celu prowadzenia statystyki konkursu. 

5.  Każdy  z  jurorów  otrzymuje  swoje  konto  (założone  przez  IT  Organizatora  konkursu  -
Burghauptmannschaft  Österreich  –  Imperial  Palace  Vienna),  na  którym  przegląda
sprawdzone i zanonimizowane zdjęcia.

6. Jurorzy dokonują wyboru 20 zdjęć w kategorii wiekowej do 30 lat, oraz 20 zdjęć powyżej
31  roku  życia  oraz  jedno  zdjęcie  wyłonione  jako  nagroda  specjalna  jurorów,  o  ile  taka
zostanie przyznana – 15 marzec 2021 – 11 kwiecień 2021.

7.  Po dokonaniu selekcji  zdjęć  przez jurorów,  informują  oni  Sekretariat  o  swojej  decyzji,
wskazując numery 20 zdjęć dla dwóch grup wiekowych (łącznie 40) oraz jedno zdjęcie jako
nagroda specjalna jurorów, o ile zostanie przyznana.

8. Sekretariat informuje IT Organizatora konkursu o wyłonionych 40 zdjęciach, które należy
zamieścić na stronie Organizatora konkursu. Nie zamieszcza jedynie zdjęcia stanowiącego
nagrodę specjalną jurorów.

9. Następuje głosowanie publiczności na stronie Organizatora konkursu 17 kwietnia 2021 do
6 maja 2021. Każdy z głosujących ma możliwość oddania tylko 3 głosów w każdej kategorii
wiekowej.

10.Ogłoszenie wyników głosowania publiczności i  nagrody specjalnej Jury odbędzie się na
stronie Organizatora konkursu 9 maja 2021.

11. Prezentacja wyłonionych przez Jury 40 zdjęć oraz 1 nagrody specjalnej nastąpi  15 maja
2021r. na stronie Organizatora konkursu.

http://www.ehl-network.eu/

