Покана за кандидатстване
ВИДЕО КОНКУРС „МОЕТО ЕРАЗЪМ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”
ПО СЛУЧАЙ

25 ГОДИНИ СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Във връзка с отбелязване на 25 години секторна програма „Еразъм”
Центърът за развитие на човешките ресурси учтиво Ви кани да участвате
във Видео конкурс за студентски видео филм на тема „Моето Еразъм
приключение”.
Условия за участие: Конкурсът е насочен към всички студенти, които са
участвали или в момента участват в мобилност по секторна програма „Еразъм”.
Трите най-добри кандидатури ще получат награди, както следва:
1-во място: Участие в честване на 25 години Еразъм на 09 май 2012г. в
Копенхаген, Дания
2-ро място: Фотоапарат
3-то място: Енциклопедии и специализирана литература
Предвидени са и много поощрителни награди.
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от
представители на Център за развитие на човешките ресурси, ЕСН България и
др.
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Резултатите от конкурса и най-добрите видео клипове ще бъдат
публикувани на Интернет страницата на Центъра за развитие на човешките
ресурси.
Условия на конкурса: Очакваме да ни изпратите Вашия видео филм на
тема „Моето Еразъм приключение”, който да е с продължителност до 5 мин на
електронен носител и да съдържа кратък текст на български и английски език.
Като образец към писмото, което ще съдържа Вашето произведение
моля да включите следната информация:
Уважаема комисия,
Прилагам видео филм на тема „Моето Еразъм приключение”.
Три имена: …………………………………………….
Възраст:………………………………........................
Име на университет, в който се обучавам:…………………………
Адрес:……………………………………………………
Телефон:………………………………………………..
Е-mail:…………………………………………………….
Кратък текст към предоставения филм на български и английски език.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Дата:…………..

Три имена:………………….

С подаване до ЦРЧР на своето предложение под формата на видео филм
всеки участник предоставя на ЦРЧР и Европейската Комисия правото свободно и
безвъзмездно да използва изпратеното от него произведение за популяризиране на
дейността по програма “Еразъм”, като същевременно декларира, че
предоставянето на тези права не е в нарушение на защитени от закона права на
трети лица на интелектуална или индустриална собственост.
Произведения съдържащи чужди авторски права или права на
индустриалната собственост, без приложени доказателства от участника за
съгласие за използването им от страна на техните автори и/или собственици
няма да бъдат включени в конкурса.

Краен срок: Произведенията си изпращайте на e-mail
konkurs@hrdc.bg с краен срок за получаване: 14 февруари 2012г.
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адрес

