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Nie odwracaj oczu - mundialowa akcja KE
Kampanię na rzecz zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci podczas mundialu, pod hasłem
„Nie odwracaj oczu”, zainicjował w dniu 12 czerwca br. przewodniczący Komisji Europejskiej
José Manuel Barroso. Akcję, skierowaną do Brazyliczyków i kibiców, którzy przyjadą na mundial,
wspierają m.in. Kaká, Juninho Pernambucano i inni znani brazylijscy piłkarze. Czytaj więcej>>

Bezpieczni w wakacje
Już za moment sezon wakacyjny! Miliony Europejczyków planują wakacyjne wyjazdy do rozmaitych, niekiedy bardzo egzotycznych, zakątków świata. Warto zapoznać się ze wskazówkami postępowania w przypadku, w którym urlop nie przebiegnie dokładnie tak, jak planowaliśmy. Zastanawiasz się, kto pokryje koszty leczenia po nieszczęśliwym wypadku, albo z kim powinieneś skontaktować się w razie problemów? Przeczytaj, jak Unia Europejska może Ci pomóc.
Czytaj więcej>>
Roaming tanieje!
Od 1 lipca transmisja danych w roamingu może kosztować nas o ponad połowę
mniej niż latem zeszłego roku. Tę wielką letnią wyprzedaż zawdzięczamy Komisji Europejskiej! Od 1 lipca 2014 r. UE obniży pułapy cenowe za ściąganie
danych z 45 do 20 centów za megabajt. Korzystanie z map, oglądanie filmów,
sprawdzanie e-maili i korzystanie z portali społecznościowych będzie jeszcze
tańsze w całej UE.

Ty i wakacje - film Komisji Europejskiej
Konkurs! Wykorzystaj wakacje i wygrywaj nagrody!
Konkurs „Jak zmieniła się Wielkopolska 10 lat po przystąpieniu do UE?” kierujemy do
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pisemnego opracowania, w którym ukazać należy pozytywne zmiany, które zaszły w
naszym województwie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Czytaj więcej>>
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EuroLato 2014
Wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszamy na cykl imprez EuroLato 2014 towarzyszących trasie
koncertowej Lata z Radiem. Liczne atrakcje, zabawy i konkursy z nagrodami, które pozwolą miło spędzić czas oraz dowiedzieć
się więcej o działaniach Unii Europejskiej będą czekały na Państwa w 20 miastach. Start już w sobotę 28 czerwca w Uniejowie
w woj. łódzkim. Do zobaczenia! Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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