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Reguli Concurs Eseul pentru Pace

Cluburile Lions din întreaga lume sunt încurajate să sponsorizeze tinerii în Concursul
International Lions Eseul pentru Pace. Tema anului 2017-2018 la Concursul International Lions
Eseul pentru Pace este "Viitorul Păcii."
Implicați-vă ca membrii Lions și colaborați cu aspiranți lions, cu școlile locale, cu părinții
din comunitate, ca să identificați tineri interesați să participe la concurs și să beneficieze de
acest program.
Concursul se adresează elevilor cu deficiențe de vedere oferindu-le posibilitatea să-și
exprime sentimentele față de pace prin această formă generoasă de exprimare, eseul. Elevii
cu dizabilități de vedere care au vârsta de 11, 12 sau 13 ani la data de 15 Noiembrie, sunt
eligibili să participe. Datele de naștere eligibile sunt de la 16 noiembrie 2003 până la 15
noiembrie 2006.
La nivel internațional va fi desemnat câștigătorul Marelui Premiu căruia i se va
decerna Diploma și un premiu de US$5,000.
Ghid Concurs Internațional Lions Eseul pentru Pace
Fiecare eseu trebuie să fie înregistrat împreună cu formularul de participare1.
Transmiterea eseului fără formularul de participare va fi descalificat. Un elev poate participa
cu un singur eseu anual. Eseurile trebuie să fie elaborate de către elev, să nu fi fost publicate.
Plagiatul duce la descalificare și interzicerea participării elevului la orice alt concurs Lions.
Eseurile trebuie să fie de maxim 500 de cuvinte, să fie redactate și în limba română și în limba
engleză (eseul în limba română pe o pagină iar traducerea în engleză pe altă pagină); lucrările
vor fi listate pe imprimantă alb/negru cu spațiu dublu între rânduri.
Atenție la redactare - încadrarea în pagină, alineat, aranjarea în pagină a eseului evaluarea/notarea va ține cont și de acest aspect.
Termene limită
25 octombrie data limită pentru finalizarea etapelor zonale, regionale.
3 noiembrie data limită pentru transmiterea lucrărilor pentru etapa națională (în 4
noiembrie are loc Convenția de toamnă la Alba Iulia și jurizarea).
15 noiembrie data limită pentru complectarea formularului de înregistrare a
câștigătorului locului I la nivel național la Cabinetul Guvernatorului.
1 decembrie data poștei limită pentru transmiterea eseului câștigător al fazei naționale
la Public Relation Division of Lions Club Internațional
1 februarie va fi notificat câștigătorul marelui premiu internațional.

1

Formularul de participare este necesar doar pentru eseul care obține locul I la etapa naționala (nota red.)
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Ghid desfășurare Concurs Eseul pentru Pace District 124
District 124 România va participa la concursul internațional cu eseul care a obținut Locul
I la faza națională. Jurizarea lucrărilor calificate la faza națională se va face în cadrul Convenției
de toamnă.
Câteva recomandări și reguli pentru desfășurarea fazelor zonale, regionale ale
concursului:
-

-

-

Desemnați la nivel de club un responsabil cu acest proiect
Fiecare club poate desemna pentru participarea la etapa națională un singur eseu,
căștigătorul premiului I
Dacă se desfășoară faze regionale, la etapa națională se vor califica locurile I, II si III
15 septembrie, Ziua internațională a alfabetizării poate fi un bun pretext pentru
identificarea eventualilor participanți în cadrul evenimentelor organizate de club
08 octombrie, Ziua mondială dedicată vederii și 15 octombrie, Ziua internaționlă a
Bastonului Alb sunt zile în care cluburile din întreaga țară organizează acțiuni și pot
include în acest cadru concursul ca moment artistic, juriul imparțial poate fi
constituit ad-hoc iar premierea făcută în cadru festiv
Cluburile au oportunitatea prin intermediul acestui program să selecteze excelența
în rândul copiilor cu deficiențe de vedere și să o susțină chiar și după terminarea
concursului și chiar să identifice din rândul lor tineri voluntari și/sau viitori membrii
Leo
Constituiți un fond de premiere și diplome astfel încât toți copiii să fie recompensați
pentru creația lor

Pentru fazele zonale, regionale eseurile vor fi prezentate în plic/folie cu datele
concurentului și pe email la adresa: kicsibarbut@yahoo.com și adresa de email a președintelui
de zonă/regiune.
Pentru faza națională eseurile vor fi prezentate în plic/folie cu datele concurentului și pe
email la adresa: secretariat@lions-club.ro kicsibarbut@yahoo.com
Pentru faza internațională eseurile însoțite de formularul de participare vor fi expediate
în plic cu datele concurentului și pe email la adresa: antonio.tache@lionsploiesti.ro
secretariat@lions-club.ro kicsibarbut@yahoo.com
Necesar materiale District:
-

Tipărire Certificat participare nivel club
Tipărire Certificat participare nivel regional
Tipărire Diplomă locul I participare nivel internațional
Premierea la nivel național
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