Eurochild
Avenue des Arts 1, B – 1210 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 511 70 83 Fax +32 (0)2 511 72 98
info@eurochild.org - www.eurochild.org

Sketch my rights!
Teken je kinderrechten en laat je stem horen op de
Eurochild Conferentie 2016
Stuur ons jouw tekening over het kinderrecht dat jou het meeste aanspreekt! Jouw
tekening wordt gebruikt ter illustratie van onze communicatie materialen en je
kunt een reis winnen naar onze conferentie in Brussel!

Sketch my rights is een unieke kans om je stem te laten horen op de Eurochild Conference 2016
en je mening te delen met EU-beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en anderen
jongeren zoals jij! Daarnaast zullen de tekeningen door het Eurochild team gebruikt worden om
de posters, flyers en webpagina voor de Eurochild Conferentie aantrekkelijk en origineel te
maken! Klik hier voor meer info over de Eurochild conferentie
Je kan aan deze wedstrijd deelnemen als
 Je niet ouder bent dan 18 jaar
 Je geïnteresseerd bent in kinderrechten en participatie
 Je in Europa woont
Hoe deelnemen?

Vul het formulier in en upload je tekening voor 16 mei 2016.
Maak je tekening met kleurpotlood, stift of gebruik digitale tools!
Het beeld dat je creëert heeft te maken met de conferentiethema’s:
 kinderen in armoede
 kinderen op de vlucht of in migratie
 kinderen die in pleeggezinnen of instellingen leven of risico om in een instelling geplaatst
te worden
Wij maken op 24 mei 2016 de winnaar bekend!

Eurochild advocates for children’s rights and well-being to be at the heart of policymaking. We are a network of organisations working with and for children
throughout Europe, striving for a society that respects the rights of children. We influence policies, build internal capacities, facilitate mutual learning and
exchange practice and research. The United Nations Convention on the Rights of the Child is the foundation of all our work.
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Spelregels




Je creatie is zelf getekend of digitaal, met een collage, stripfiguren, tekst,
… maar geen foto’s
Je creatie moet jouw eigendom zijn, een originele creatie van je zelf



Alles wat je indient mag gebruikt worden door Eurochild voor de promotie van de
conferentie
Toegestane formats: JPEG, PNG, ESP, PSD, GIF, PDF
Minimum grootte: 1 MB, 300 DPI
Als je je tekening wil inscannen, let dan goed op de kwaliteit!





Tips
Wil je je smartphone of tablet gebruiken? Online vind je veel gratis tools om dit te doen. Wij
houden van volgende gratis tools:


Picmonkey



Canva

Heb je inspiratie nodig?
Hier vind je leesmateriaal over jouw kinderrechten!
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/kinderrechtenverdrag
Jullie tekeningen komen op



De sociale media van Eurochild, dus ook Facebook en Twitter
De website en nieuwsbrief van Eurochild



De winnende tekening komt in de conferentie flyer, de publicaties en het programma
van de conferentie

De winnaar…
De winnaar (samen met een volwassen begeleider) krijgt een reis voor twee personen naar de
Eurochild conferentie “Children’s Rights Matter: Why Europe needs to invest in children”. Die
vindt plaats van 5 tot 7 juli 2016 in Brussel. Op de conferentie kan de winnaar praten met
Europese beleidsmakers over zijn/haar passie voor kinderrechten.
Eurochild advocates for children’s rights and well-being to be at the heart of policymaking. We are a network of organisations working with and for children
throughout Europe, striving for a society that respects the rights of children. We influence policies, build internal capacities, facilitate mutual learning and
exchange practice and research. The United Nations Convention on the Rights of the Child is the foundation of all our work.
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De Eurochild conferentie is bedoeld voor kinderen ouder dan 12 jaar. Wanneer de winnaar van deze
tekenwedstrijd jonger is dan 12 jaar, zal een gelijkwaardige prijs worden gegeven. Maar als een
winnaar jonger dan 12 jaar een zinvolle bijdrage kan leveren aan de conferentie, kan de jury beslissen
deze winnaar toch aan de conferentie te laten deelnemen.

De jury
De inzendingen zullen beoordeeld worden door het Eurochild team in Brussel samen met
Maria Herczog, Eurochild voorzitter en voormalig lid van de UN Committee on the Rights
of the Child.
De jury baseert haar beslissing op volgende drie criteria:




Creatieve invulling van één of meer conferentiethema’s
Originaliteit van het idee
Originele weergave van kinderrechten en hoe te investeren in kinderen

De beslissing van de jury kan niet aangevochten worden.

Reisvoorwaarden


De winnaar moet vergezeld zijn van een volwassene. Beiden moeten in staat zijn te reizen
en te verblijven in Brussel gedurende de duur van de conferentie (5-7 juli 2016) om
hiervan zo veel mogelijk mee te maken.



De Eurochild conferentie is bedoeld voor +12jarigen om zinvolle participatie van kinderen en jongeren
aan deze conferentie mogelijk te maken



Eurochild zal de winnaar en een volwassen begeleider sponsoren met hotelverblijf op 5
en 6 juli 20136 en vrije ingang op de conferentie van 5 tot 7 juli 2016. Hierin zijn ook
inbegrepen diner op 5 en 6 juli en lunch op 6 juli. Eurochild sponsort ook reisonkosten
van de woonplaats van de winnaar en begeleider naar en van Brussel en lokaal transport
naar de conferentie. Alle andere kosten zijn niet inbegrepen.

Voor vragen contacteer Nicolas.Meslaoui(at)eurochild(dot)org

Eurochild advocates for children’s rights and well-being to be at the heart of policymaking. We are a network of organisations working with and for children
throughout Europe, striving for a society that respects the rights of children. We influence policies, build internal capacities, facilitate mutual learning and
exchange practice and research. The United Nations Convention on the Rights of the Child is the foundation of all our work.

