From: UNCJR Office [mailto:office@uncjr.ro]
Sent: Thursday, May 9, 2019 1:15 PM
To: cjalba@cjalba.ro; iondumitrel1958@gmail.com; cabinet.presedinte@cjalba.ro; consiliu@cjarad.ro;
presedinte@cjarges.ro; presedinte@csjbacau.ro; pasztor.sandor@cjbihor.ro; registratura@cjbihor.ro;
cjbn@cjbn.ro; presedinte@cjbn.ro; consiliu@cjbotosani.ro; consiliu@cjbraila.ro;
office.cj@judbrasov.ro; relatii.publice.cj@judbrasov.ro; adivestea2002@yahoo.com;
presedinte.cj@judbrasov.ro; president@cjbuzau.ro; cjcalarasi@calarasi.ro; presedinte@cjcs.ro;
cabinetpresedinte@cjcluj.ro; presedinte@cjc.ro; office@kvmt.ro; president@kvmt.ro; consjdb@cjd.ro;
ion.prioteasa@cjdolj.ro; conducere@cjgalati.ro; cjg@cjgiurgiu.ro; presedinte@cjgiurgiu.ro;
presedinte@cjgorj.ro; consjud@cjgorj.ro; info@borbolycsaba.ro; info@judetulharghita.ro;
cjh@cjhunedoara.ro; cji2019@cicnet.ro; ghiseu.unic@icc.ro; maricel.popa@icc.ro;
presedinte@cjilfov.ro; office@maramures.ro; aladin_av74@yahoo.com; cjmures@cjmures.ro;
peter.ferenc@cjmures.ro; cjneamt@yahoo.com; ionel.arsene1972@gmail.com; cjolt@cjolt.ro;
marius.oprescu@cjolt.ro; cons_jud@cjph.ro; presedinte@cjph.ro; marc@cjsj.ro; office@cjsj.ro;
roxana_t2@yahoo.com; cabcjsm@gmail.com; pataki@cjsm.ro; dana.muresan@cjsibiu.ro;
daniela.cimpean@cjsibiu.ro; contact@cjsuceava.ro; cjt@cjteleorman.ro; cabinet@cjteleorman.ro;
carina.sinca@cjtimis.ro; presedinte@cjtulcea.ro; consiliu@cjvalcea.ro; consiliu@cjvs.eu;
contact@cjvrancea.ro; robert_ciortan@yahoo.com
Subject: concurs pentru tineri organizat de Comitetul Regiunilor

Stimate domnule presedinte,

Comitetul Regiunilor, în calitatea sa de reprezentant al regiunilor si oraselor la nivelul
institutiilor europene, va gazdui si anul acesta proiectul "Y-factor" menit sa incurajeze tinerii
sa-si exprime parerea, în mod creativ, cu privire la influenta Europei in regiunea lor.
Anul acesta, proiectul consta intr-o competitie fotografica intitulata "Capturing [Y]our
Europe" ce se va încheia cu o expozitie la Bruxelles. Participantii vor trebui sa raspunda, prin
imaginile fotografiate, la intrebarea: "Cum resismti prezenta Uniunii Europene in regiunea
ta?", iar fiecare candidatura va consta in doua fotografii : prima va descrie impactul UE in
regiunea in care participantul locuieste si cea de-a doua va reprezenta ceea ce UE ar putea
ameliora in viitor, ceea ce ramâne de facut. Acest proiect ofera tinerilor oportunitatea sa isi
exprime opinia in legatura cu Uniunea Europeana si impactul acesteia in viata lor. De
asemenea, concursul doreste sa sporeasca vizibilitatea CoR in structura complexa a
institutiilor europene.

Evenimentul expozitional va avea loc pe durata a 3 zile incepând cu data de 26 iunie a.c. (in
timpul sesiunii plenare a CoR), iar juriul compus din membri ai Comitetului Regiunilor si
experti din domeniul cultural va selecta cele mai interesante fotografii ce vor fi constitui
expozitia.
Competitia va avea doi castigatori, unul ales de catre public si unul de catre juriu. Castigatorii
vor fi invitati la Bruxelles sa isi prezinte fotografiile cu ocazia inaugurarii evenimentului.

Conditii de participare:
- vârsta cuprinsa între 18 si 30 de ani;
- furnizarea unui titlu pentru fiecare dintre cele doua fotografii si a unei singure descrieri
(maximum 150 de cuvinte) în limba materna a participantului (o auto-traducere în limba
engleza este obligatorie);
-termenul limita pentru transmiterea fotografiilor: 31 mai 2019, ora 16 (ora Bruxelles-ului).
Adresa pentru transmitere si alte detalii despre proiect/participare:
YFactor.Contest@cor.europa.eu;
- rezoluția imaginii: minimum 2400 pixeli x 1700 pixeli, 4MP;
- cele 2 imagini nu pot depasi 20 Mb.
Sursa de informare: https://cor.europa.eu/et/events/Pages/Capturing-Your-Europe.aspx

Cu deosebita consideratie,
Director executiv al UNCJR
Dan Ocheselu

--

