Εσύ πήρες μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφίας και
video για το #DiscoverEU;
Το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι:
Πού σε πήγε το #DiscoverEU;
Διαδικασία συμμετοχής:
1. Κοινοποίησε φωτογραφίες ή μικρά videos (έως 15 δευτερόλεπτα) στο κοινό σου
στο Instagram ή το Twitter.
2. Πρόσθεσε τα hashtag #DiscoverEU και #Competition στη δημοσίευσή σου.
3. Πρόσθεσε την τοποθεσία του περιεχομένου σου (geotag), για να δεις την
φωτογραφία σου στον χάρτη!
4. Ζήτησε από τους φίλους σου να κάνουν like στην φωτογραφία / στο video σου.
Δείξε μας τι έχεις εξερευνήσει και ανακαλύψει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σου και
μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσουν εκπληκτικά βραβεία!

Χρονικό διάστημα υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό: 09/07 –
01/11/2018.

 Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός μόνο στους επιλεγμένους συμμετέχοντες του
#DiscoverEU στον γύρο υποβολής αιτήσεων του Ιουνίου.
Αν τα videos και οι φωτογραφίες σου πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να
είσαι ένας από τους νικητές του μήνα στον διαγωνισμό DiscoverEU!

Βραβεία:
Κάθε νικητής-τρια θα λάβει κουπόνι αξίας 100 ευρώ που θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει σε ένα διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο!

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής νικητήριων
συμμετοχών:
Η αντίδραση του κοινού στις φωτογραφίες και τα videos που προτιμά έχει
σημασία! Οι 20 δημοφιλέστερες καταχωρίσεις (συνδυασμός από likes / κοινοποιήσεις
ή retweet και σχόλια) θα περάσουν στο επόμενο στάδιο.
Στη συνέχεια, μια κριτική επιτροπή από επαγγελματίες φωτογράφους και ειδικούς των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα επιλέξει κάθε μήνα από τον Ιούλιο έως και τον
Αύγουστο τις 3 καλύτερες φωτογραφίες/videos, με κριτήρια την πρωτοτυπία και
τη δημιουργικότητα.
Οι νικητές του κάθε μήνα θα ειδοποιούνται μέσω του Instagram και/ή του Twitter από
την ICF Mostra, η οποία διαχειρίζεται τα βραβεία αυτού του διαγωνισμού για
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στις παρακάτω πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης: Facebook και Twitter.
 Προτού ξεκινήσεις, διάβασε κάποιες χρήσιμες συμβουλές και τους όρους στην
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας εδώ.
 Θα περιμένουμε τις πρωτότυπες συμμετοχές σας!

Καλή επιτυχία σε όλες-ους!

