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Regulament general 
 
Premiile sunt o inițiativă a Comisei Europene şi a AGE Platform Europe. 

 
Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de premii:  
• jurnalişti 
• medii adaptate vârstnicilor 
• antreprenori sociali 
• locuri de muncă pentru toate vârstele 

 
Regulamentul pentru competițiile generations@school şi Life Story Challenge poate fi 
accesat în secțiuni separate ale site-ului web. 
 

 Participarea la competiții 

Înscrierea se face prin trimiterea formularului on-line, completat într-una dintre limbile 
oficiale ale UE, înainte de data limită stabilită pentru fiecare categorie.  
Contribuția sau activitatea propusă trebuie să se fi desfăşurat într-unul dintre statele 
membre ale Uniuni Europene, în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. 
Validând înscrierea, candidații confirmă că au citit şi înțeles atât regulamentul general 
cât şi regulile specifice pentru categoria la care s-au înscris.  
Documentele scrise care depăşesc 3000 de cuvinte trebuie să includă un rezumat care să 
nu depăşească 500 de cuvinte.  
Documentele audiovizuale mai lungi de şase minute trebuie să includă un rezumat de 
maximum 1:30 minute. Lucrările video vor fi încărcate pe YouTube sau Vimeo şi 
trimise sub formă de URL. Conținutul trebuie să fie disponibil până la sfârşitul anului 
2012. Documentele audiovizuale trebuie însoțite de o scurtă descriere (maximum o 
pagină) rezumând conținutul documentului.  
 

Drepturi şi autorizații 

Candidații trebuie să dețină toate drepturile şi autorizațiile necesare cu privire la 
documentația trimisă, astfel încât să nu existe plângeri sau acțiuni împotriva Comisiei 
Europene legate de exercitarea drepturilor cedate în vederea acordării premiilor. 
Participanții trebuie să certifice că sunt în posesia tuturor autorizațiilor necesare de la 
orice persoană implicată direct sau indirect în producerea documentelor înscrise în 
concurs, şi de la orice alte părți implicate în crearea sau desfăşurarea acțiunilor. Comisia 
Europeană nu este responsabilă în cazul nerespectării acestei dispoziții. Candidatura 
poate fi trimisă de către o parte terță, dar numai cu acceptul persoanei sau entității 
reprezentate. 
 
Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a utiliza documentele de concurs în prezentări 
şi în relația cu mass-media. Documentele pot fi reproduse sub orice formă cu scopul de 
a promova premiile şi campania Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarității 
între generații 2012. 
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Procesul de selecție şi juriul 

Doar candidaturile care îndeplinesc condițiile de mai sus vor fi acceptate în procesul de 
selecție. Procedura de selecție este împărțită în două etape: 
 
1. Partenerii naționali ai campaniei vor evalua toate candidaturile eligibile şi vor 

nominaliza un finalist din fiecare țară pentru fiecare categorie.  
2. Pentru fiecare categorie, un juriu alcătuit din reprezentanți ai Comisiei Europene, 

experți în îmbătrânirea activă şi experți pentru categoria respectivă vor evalua 
nominalizările naționale şi vor alege un câştigător european, desemnând şi locurile 
doi şi trei.  

 
Decizia juriului este finală. Validând înscrierea, participanții acceptă că nu pot contesta 
în instanță deciziile juriului.  
Un reprezentant din partea partenerului nostru, AGE Platform Europe, va face parte din 
juriu. 
 

Înştiințarea 

Finaliştii vor fi înştiințați telefonic şi/sau prin e-mail până în luna octombrie 2012, 
inclusiv. Detalii despre câştigătorii premiului, țările participante şi contribuții vor fi 
publicate pe acest site web.  
Câştigătorul european şi finaliştii pentru fiecare categorie vor fi invitați la ceremonia de 
decernare a premiilor de la Bruxelles. Cheltuielile de deplasare vor fi asigurate din orice 
oraş al UE. Informații despre premii pot fi găsite în documentele conținând regulile 
specifice pentru fiecare categorie. 
Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a modifica acest regulament şi de a amâna sau 
anula competiția.  
 

Contact  

Pentru orice întrebare vă rugăm să ne contactați pe adresa 
ey2012awards@paueducation.com,indicând categoria la care face referire întrebarea. 


