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Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa szkołę do uczestnictwa w 11. Sesji Selekcyjnej
Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland, która odbędzie się
w dniach 11-15 września w Białymstoku. Niniejszy informator ma na celu
przedstawienie Państwu szczegółowych informacji dotyczących
Europejskiego Parlamentu Młodzieży oraz idei i programu 11. Sesji Selekcyjnej.

Z poważaniem,
Zarząd Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland

SZANOWNI PAŃSTWO, EUROPEJSKI PARLAMENT MŁODZIEŻY

Europejski Parlament Młodzieży (EYP) jest niezależną i apolityczną orga-
nizacją pozarządową działającą od 1987 r. Dziś jest jedną z największych 
platform debaty i edukacji politycznej, wymiany poglądów oraz spot-
kań międzykulturowych młodych ludzi. Dzięki EYP 20.000 młodych Eu-
ropejczyków rocznie doświadcza demokracji w praktyce, rozwi-
ja umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole.

EYP Poland działa nieprzerwanie od 2006 r. Angażując rocznie blisko 1.000 
młodych osób, jesteśmy w czołówce blisko 40 organizacji krajowych. 
Naszym celem jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 
aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz 
w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu.

Ponadto pragniemy przyczynić się do ich rozwoju osobistego, dając im możli-
wość zaangażowania jako wolontariusze na wiele sposobów. Za naszą pracę na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego zostaliśmy w 2010 r. uhonorowani tytułem 
Krajowego Laureata Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Spotkania EYP odbywają się według sprawdzonego formatu, stosowa-
nego przez wszystkie siostrzane organizacje w Europie. W pierwszej części 
uczestnicy poznają się oraz budują zespoły w procesie gier integracyjnych 
i komunikacyjnych. Następnie, symulując pracę autentycznych komisji Par-
lamentu Europejskiego, dyskutują nad aktualnymi problemami oraz opra-
cowują projekt rozwiązań, tzw. rezolucję. Ostatniego dnia sesji ma miejsce 
Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenar-
nego Parlamentu Europejskiego. Wszyscy delegaci debatują wtedy wspól-
nie nad rezolucjami zaproponowanymi przez poszczególne komitety, by os-
tatecznie zadecydować drogą głosowania o ich słuszności. Nad wartością 
edukacyjną wydarzeń czuwają doświadczeni organizatorzy i moderatorzy.

Tym samym, Europejski Parlament Młodzieży przyczynia się do rozwoju 
świadomości obywatelskiej młodego pokolenia. Nasi uczestnicy przekonu-
ją się, że uczenie się demokracji może łączyć przyjemne z pożytecznym.



11. sesja selekcyjna 
eyp poland 

11. Sesja Selekcyjna to najważniejsze wydarzenie organizowane przez EYP Po-
land w 2014 roku. Spotkanie zgromadzi około 100 uczniów z ponad 20 polskich 
szkół średnich oraz kilkudziesięciu innych uczestników z całej Europy. Jego 
celem jest wyłonienie reprezentantów Polski na Sesje Międzynarodowe oraz 
inne wydarzenia zagraniczne, gdzie będą mieli szansę na wymianę poglądów 
na sprawy polityczne, społeczne i gospodarcze z rówieśnikami z całego kon-
tynentu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-15 września 2014 r. w Białym-
stoku. Tematyka sesji będzie związana zarówno z integracją europejską, jak i 
bieżącymi problemami zjednoczonej Europy. Program zawrze wszystkie stan-
dardowe elementy spotkań EYP, a także zajęcia dla nauczycieli towarzyszą-
cych delegacjom szkolnym. 

Tegoroczna Sesja Selekcyjna EYP Poland powstaje pod patronatem hon-
orowym Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Wojew-
ody Podlaskiego Macieja Żywny, Senatora RP Tadeusza Arłukowicza oraz przy 
współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Uniwersytetem Medycznym 
w Białymstoku.

orientacyjny PLAN SESJI

PIĄTEK, 12.09 - dzień I
 - przyjazd delegatów
 - zajęcia integracyjne
 - lunch 
 - zajęcia integracyjne
 - kolacja
 - program wieczorny

SOBOTA, 13.09 - DZIEŃ ii
  - śniadanie
  - praca w komitetach
  - lunch
  - praca w komitetach
  - kolacja w komitetach

niedziela, 14.09 - dzień III 
  - śniadanie
  - praca w komitetach
  - lunch 
  - praca w komitetach
  - przygotowanie do Zgromadzenia                  
     Generalnego
  - kolacja
  - program wieczorowy

PONIEDZIAŁEK, 15.09 - DZIEŃ iv
  - śniadanie
  - Ceremonia Otwarcia
  - Zgromadzenie Generalne
  - lunch 
  - Zgromadzenie Generalne
  - Ceremonia Zamknięcia
  - odjazdy



obiekty sesji obiekty sesji

ZAKWATEROWANIE
Dom Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Akademicka 3
- pokoje dwuosobowe ze wspólnymi łazienkami na korytarzu

team building
Park Planty

committee work
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 1

general assembly
Pałac Branickich w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

Wszystkie obiekty, w których odbywać będzie się Sesja, zlokalizowane są w ścisłym 
centrum Białegostoku, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego 
Branickich.

Lokalizacje miejsc odbywania się poszczególnych elementów Sesji mogą ulec zmianie.



DELEGACJE

Do uczestnictwa w Sesji Selekcyjnej zapraszamy czteroosobowe zespoły,
tzw. „delegacje” wraz z towarzyszącym nauczycielem-opiekunem. Uczniowie
powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,
a także zainteresowaniem szeroko pojętą tematyką związaną z 
Unią Europejską. W Sesji Selekcyjnej mogą uczestniczyć jedynie uczniow-
ie, którzy nie brali udziału w dotychczasowych Sesjach Selekcyjnych orga-
nizowanych przez EYP Poland.

Delegacje powinny składać się z osób, które w roku szkolnym 
2014/2015 będą uczniami klas przedmaturalnych (tj. klas II w przypadku 
liceów i II oraz III w przypadku techników). Uczniowie klas matu-
ralnych mogą wziąć udział w Sesji wyłącznie na wyraźną prośbę szkoły.

Uczestnicy 11. Sesji Selekcyjnej wybrani do udziału w sesjach zagranicznych, 
w związku z reprezentowaniem przez nich EYP Poland, zobowiązani są do 
przystąpienia do stowarzyszenia EYP Poland jako oficjalni członkowie oraz 
uiszczenie związanej z tym rocznej składki członkowskiej w wysokości 30 zł.

ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
W załączniku do niniejszego informatora znajduje się formularz zgłoszeniowy,
który należy wypełnić zgodnie z instrukcją, a następnie przesłać na adres
nsc@eyppoland.com do 25 maja 2014 roku. Na podstawie zgłoszeń Zarząd
EYP Poland dokonuje wyboru delegacji, które wezmą udział w tegorocznej
Sesji Selekcyjnej. Wyniki konkursu zgłoszeń zostaną wysłane drogą mailową do
wszystkich jego uczestników w przeciągu tygodnia od terminu 
nadsyłania zgłoszeń.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od EYP Poland uczestnicy są zobow-
iązani uiścić zaliczkę w wysokości 150 PLN za osobę do 15 czerwca 2014 (doty-
czy zarówno uczniów, jak i nauczycieli-opiekunów); pełna opłata za uczest-
nictwo w sesji wynosi 260 PLN za osobę. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
zaliczka nie jest zwracana, chyba że możliwy będzie udział innego delegata
z tej samej szkoły. Brak zaliczki uiszczonej w wyznaczonym terminie oznacza
rezygnację z uczestnictwa w sesji, a miejsce szkoły zajmuje inna.

Opłata za uczestnictwo pokrywa wszelkie koszty związane z zakwaterowan-
iem, wyżywieniem oraz transportem podczas sesji.

Opłatę należy przelać na konto:

Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland
BANK MILLENNIUM S.A.
BIC/SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL 09 1160 2202 0000 0000 7613 3129

przyjazd do białegostoku

Wszyscy uczestnicy sesji powinni przybyć do Białegostoku  12 września przed 
godziną 10. Zarówno przed, jak i po sesji, istnieje możliwość skorzystania z do-
datkowych noclegów w hotelu, z którego w trakcie wydarzenia korzystają 
uczestnicy. 

Organizatorzy dokonują dodatkowych rezerwacji po zgłoszeniu takiej potrze-
by, lecz ich kosztami obciążeni są uczestnicy.

ZAKOŃCZENIE SESJI I WYJAZD Z Białegostoku

11. Sesja Selekcyjna zostanie oficjalnie zakończona 15 września o godzinie
18:30. Wszyscy uczestnicy sesji zobowiązani są do pozostania na sesji do jej
zakończenia. Niezwłocznie po zakończeniu jury sesji ogłasza werdykt, po
którym wyselekcjonowane osoby są zobligowane do wzięcia udziału w krótkim
spotkaniu informacyjnym.

ważne informacje ważne informacje



Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland

adres: ul. Polna 42D/12
    00-644 Warszawa
strona internetowa: www.eyppoland.com
e-mail: info@eyppoland.com
             nsc@eyppoland.com
KRS: 0000255473
NIP: 542-303-91-01
REGON: 200079231

Główny Organizator:
Maciej Kuczyński
Wiceprezes Zarządu EYP Poland

tel.: +48 609 481 100
e-mail: m.kuczynski@eyppoland.com

kontakt nasi partnerzy

PATRONAT MEDIALNY:


