BEZPIECZNE WAKACJE Z NR 112
30 czerwca w Wieliczkach zorganizowaliśmy festyn europejski
„Bezpieczne wakacje z Nr 112”. Podczas festynu odbyły się
pokazy ratownictwa, a także pogadanki o numerze alarmowym
112. Dzieci poprzez zabawę poznały zasady działania nr 112 oraz
okoliczności w jakich można pod niego dzwonić. Konsultanci
Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko, straż oraz
policja promowali bezpieczne zachowania w okresie
wakacyjnym, zwłaszcza podczas wypoczynku nad wodą. Imprezę
umilił Syriusz, a najmłodsi za swoje prace otrzymali upominki.
Więcej:
https://www.facebook.com/EDOlecko/posts/1658669667519539

WYJAZDY WAKACYJNE -WIĘCEJ PRAW
Od 1 lipca 2018 r. turyści rezerwujący zorganizowane wyjazdy wakacyjne mogą korzystać ze
zwiększonych praw konsumenta. Dyrektywa w sprawie zorganizowanych podróży obejmuje już nie
tylko tradycyjne wycieczki zorganizowane, ale również chroni klientów, którzy rezerwują inne
formy łączonych usług turystycznych, takie jak dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety, w
ramach których podróżny wybiera różne elementy w jednym punkcie sprzedaży online lub offline.
Nowe przepisy wprowadzają ochronę powiązanych usług turystycznych, które obejmują kupno
przez podróżującego usług turystycznych w jednym punkcie sprzedaży w ramach dwóch osobnych
transakcji lub sytuację, gdy podróżujący zarezerwuje usługę na jednej stronie internetowej i jest
zaproszony do rezerwacji kolejnej usługi na innej stronie internetowej. Więcej na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/news/180629_holidays_pl

NAGRODA DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2018
Tegoroczna Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
za wybitne działania społeczeństwa obywatelskiego będzie dedykowana
TOŻSAMOŚCI, WARTOŚCIOM EUROPEJSKIM I DZIEDZICTWU
KULTUROWEMU W EUROPIE. Nagrodą w wysokości 50 tys. euro
zostanie uhonorowanych maksymalnie pięć projektów. Gala laureatów
odbędzie się 13 grudnia w Brukseli. Więcej na stronie:
https://ec.europa.eu/poland/events/180611_ekes_pl
https://www.facebook.com/EDOlecko
http://europedirect-olecko.pl

UNIA EUROPEJSKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko wydał w lipcu
publikację, książeczkę - kolorowankę „Unia Europejska nie tylko dla
najmłodszych”. W książeczce znajdują się podstawowe informacje nt Unii
Europejskiej m.in. czym jest UE, symbole UE, flagi poszczególnych państw
członkowskich, flaga UE. Wszyscy zainteresowani odbiorcy mogą pobrać
wersję elektroniczną
ze strony http://europedirect-olecko.pl/wpcontent/uploads/2015/07/direct-kolorowanka-A5.pdf. Wersję papierową
będą mogli Państwo otrzymać podczas wydarzeń zorganizowanych przez
nasz Punkt.

#BeAktiv - PODEJMIJ WYZWANIE !
23 września w całej Unii Europejskiej rozpoczną się obchody Tygodnia Sportu. W związku z tym
Komisja Europejska przygotowała serię konkursów fotograficzno-filmowych, które mają zachęcić
obywateli Starego Kontynentu do aktywności fizycznej. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Więcej
na stronie: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/beaktiv-podejmij-wyzwanie

PRZYPOMINAMY O NABORZE DO NextGen 2019
Do 31 sierpnia przedsiębiorcy w wieku 21-35 lat mogą zgłaszać swoje biznesy do NextGen in Franchising
Global Competition. Do wygrania dotacje na rozwój firmy, udział w programie mentorskiem oraz wyjazdy
do Las Vegas. Więcej szczegółów: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/ruszyl-nabor-do-nextgen2019

WYSTARTOWAŁ EU DATATHON 2018
Urząd Publikacji Unii Europejskiej organizuje drugą edycję konkursu EU
Datathon, który promuje potencjał łączenia danych unijnych i krajowych.
Uczestnicy mają opracować aplikację, wykorzystując do tego celu co
najmniej jeden zestaw danych udostępniony przez unijne instytucje i agencje
w Portalu Otwartych Danych UE. Pula nagród dla najlepszych sięga 40 tys.
euro. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/180629_Datathon_pl
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