
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

                          

                                                                                                                           

                                              

 

 

 

                                                                              

 

 

 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та 

економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 

верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, 

демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти 

культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми 

цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж. 

Представництво ЄС в Україні  

Адреса:  

Київ, 01033 

Вул. Володимирська, 101  

Тел.:  +38 044 39 08 010 

факс: +38 044 39 08 015 

 

Всеукраїнський проект  

“ЄС: вибір української молоді” 

Покажи свої таланти і вигравай призи у конкурсах від Представництва 
ЄС в Україні.  

Добре співаєш, полюбляєш фотографувати або знімати відео? Ведеш блог 
чи мрієш стати крутим радіоведучим? Чи може знаєш про Європу більше, 
ніж твої друзі? Подарунки знайдуться для кожного! 

Представництво Європейського Союзу в Україні розпочало всеукраїнський 
проект  «ЄС: Вибір української молоді». 5 конкурсів, 9 номінацій, десятки 
переможців, сотні призів та сувенірів – цього року масштаб конкурсу буде 
надзвичайним.  

Обирай найцікавіше для себе: 

 Євровікторина,  2 лютого – 11 березня 2016 року; 

 Конкурс відео,    4 лютого – 15 березня 2016 року; 

 Конкурс фото,     5 лютого – 28 березня 2016 року; 

 Конкурс блогів,  11 лютого – 20 травня 2016 року; 

 Конкурс аудіо: подкасти, пісні, радіо вікторини, 

9 лютого – 25 квітня 2016 року. 

Детальна інформація та умови участі у конкурсах дивись на сайті  

www.euroquiz.org.ua 

Реєструйся! Грай! Вигравай! 

За додатковою інформацією звертайся по телефону 093 525 83 34, 044 592 8669 чи 
пиши на e-mail ask@euroquiz.org.ua 

Проект «ЄС: вибір української молоді»  є ініціативою, що фінансується Представництвом 
Європейського Союзу в Україні. Виконавцем проекту виступає  ГО "Молодіжна Альтернатива". 
Партнерами проекту є Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту 
України. 
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