Het Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe stelt voor:

Wedstrijd SMILE
“60 jaar na Messina: een nieuwe impuls aan Europa geven”
Het project S.M.I.L.E. – Sharing Messina Ideal a Lesson for all Europe is een Europees project dat kadert in de
herdenkingen van de 60ste verjaardag van de conferentie van Messina. Het project wordt georganiseerd door een
internationaal partnerschap geleid door de Italiaanse afdeling van de Europese Beweging (CIME) en bestaande uit de
Gemeente Messina, de Konrad Adenauer Stiftung (Duitsland), de Association Jean Monnet (Frankrijk), de Centre Virtuel
de la Connaissance sur l’Europe – CVCE (Luxemburg). Het project wordt ondersteund door het “Europe for Citizens”
programma van de Europese Unie.
De “Conferentie van Messina (van 1 tot 3 juni 1955) heeft een doorslaggevende rol gespeeld en heeft de weg geopend
voor het verdrag van Rome in 1957. Het was een scharnierpunt in onze moderne Europese geschiedenis, die de bakens
heeft uitgezet voor de toenmalige Europese Gemeenschap door te vermijden dat het mislukken van de Europese defensie
Unie (EDU) de weg van de verdere integratie zou afbreken, die net was ingeslagen met het oprichten van de EGKS.

DOELSTELLINGEN
Deze wedstrijd wil jongeren aanzetten om zich meer te verdiepen in het verleden, het heden en de toekomst van de
Europese integratie en zo te herontdekken hoe Europa een antwoord kan bieden op hun noden en verwachtingen.
Bijzondere aandacht zal besteed worden aan volgende elementen:
- Het nadenken over hoe de Europese droom nieuw leven kan ingeblazen worden
- Het onderkennen van de Europese Unie als een gemeenschap van waarden en gemeenschappelijke bestemming;

DOELGROEP
Alle jongeren tussen 14 en 19 jaar, die woonachtig zijn in Luxemburg, België of Nederland mogen aan deze wedstrijd
deelnemen. Deelname is gratis en vrijblijvend. Deelnemers nemen in eigen naam en individueel deel.
Deelnemers moeten hun naam, voornaam, leeftijd, land van verblijf, adres, telefoonnummer en email invullen op het
deelnameformulier dat kan gevonden worden op http://www.cvce.eu/en/project/smile/competition/form.

WELKE INZENDINGEN KOMEN IN AANMERKING
De inzendingen van de kandidaten moeten eigen en originele werkstukken zijn en ingediend worden op een
multimediadrager. Worden aanvaard als geldige inzendingen: videos, presentaties (opgebouwd uit presentatieslides),
digitale tekeningen of fotos en websites, vertrekkende vanuit volgende vraag:
“60 jaar geleden, aan het begin van het Europese integratieproces, dreigde een zware crisis het traject in gevaar
te brengen dat de stichters van Europa voor ogen hadden. De conferentie die plaatsvond in Messina heeft
geleid tot de nodige nieuwe impulsen en heeft het mogelijk gemaakt dat nieuwe wegen werden ingeslagen en
concrete instrumenten werden gevonden om het Europese integratieproces succesvol te herlanceren. In een
ondertussen veel sterker ontwikkeld Europa, met stabiele en sterk uitgebouwde instellingen, bedreigen een
nieuwe economische crisis en een vertrouwenscrisis van de burgers in de instellingen opnieuw het waarmaken
van onze gemeenschappelijke toekomst.
Als we u vandaag zouden vragen hoe we ons groot gezamenlijke Europees project kunnen vernieuwen en
versterken, wat is uw visie en welke oplossingen ziet u om een nieuwe impuls te geven aan de idealen van vrede,
welvaart en solidariteit tussen de volkeren”

DEELNAMEVOORWAARDEN
Alle werkstukken moeten door de jury ontvangen worden op uiterste datum van 18 april 2015. De stukken kunnen
ingediend worden per email op cvce@cvce.eu, of op een CD-ROM, DVD of USBstick per post bezorgd worden
op het Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, Château de Sanem L-4992 Sanem (Luxembourg). Als
referentie moet altijd “Concours SMILE” vermeld worden. Werkstukken die na 18 april 2015 toekomen, zullen niet
meer in aanmerking genomen worden door de jury.
Ingezonden werkstukken moeten vergezeld worden van de persoonsgegevens van de deelnemer (naam en
voornaam) en hun exacte contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of email).

DE JURY
De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende
partners die deelnemen aan het SMILE project.

SELECTIE EN PRIJSUITREIKING
Uit de geldige inzendingen, zal de selectiejury autonoom de drie multimedia werkstukken aanduiden (één per deelnemend
land) dat ze zelf als de meest geschikte verkiest. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 4 mei 2015 op CVCE. De winnende inzendingen zullen gecontacteerd worden door
het secretariaat van de wedstrijd die hen de exacte data en uur zullen doorgeven.
Verschillende prijzen worden voorzien waaronder:
- een verblijf in Messina voor elk van de drie laureaten en een begeleider,
- verschillende prijzen die passen in het europese en digitale universum (online armbanden)
- getuigschriften voor de deelnemers
De weerhouden werkstukken zullen ook genieten van een zo groot mogelijke erkenning en visibiliteit door hun publicatie
op de websites van de organiserende partners.

VERTROUWELIJKHEID EN VRIJSTELLING
Deelnemers aanvaarden dat hun werkstuk hun mogelijks niet zal teruggezonden worden, maar ter beschikking zal blijven
van de organisatoren van de wedstrijd. Dezen houden zich ook het recht voor om deze werkstukken integraal te hernemen
in hun communicatiedragers of pedagogisch materiaal, zonder dat dit de deelnemer recht geeft op enige vergoeding
of compensatie. De ingezonden werkstukken kunnen worden gepubliceerd op de websites van de organisatoren. Ze
kunnen ook worden gebruikt door de organisatoren voor activiteiten of initiatieven met een pedagogisch karakter of
didactisch opzet. Door een werkstuk in te zenden verklaart de deelnemer dat hij titularis is van alle intellectuele en
zakelijke rechten op het werkstuk en ontlast hij de organisatoren van alle aansprakelijkheid en van alle kosten en lasten
van eender welke aard die kunnen ontstaan door de inhoud en vorm van het betreffende werkstuk.
Het inzenden van een werkstuk moet verplicht vergezeld worden van een voorafgaande verklaring van instemming door
de deelnemer met betrekking tot het gebruik en de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en dit in overeenstemming
met de Europese richtlijnen en de toepasselijke regelgeving van kracht in Luxemburg.
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