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fot. Koleje Mazowieckie

Informacje z regionu

W reporterską podróż po Europie
25 lipiec 2019 / Tekst Jakub Szczechowski

Stawką jest bilet Interrail i podróż przez Europę. Koleje Mazowieckie i Samorząd Województwa Mazowieckiego
zapraszają młodzież w wieku 18 do 26 lat do udziału w konkursie „Przez Europę z biletem Interrail”. 

Zadaniem uczestników jest wymyślenie i opisanie planu podróży z biletem
Interrail przez Europę. Należy przedstawić motywy wyboru trasy. To nie
koniec. Trzeba wskazać narzędzia lub media społecznościowe, z których
uczestnik będzie korzystać, aby relacjonować swoją podróż. Do 30 lipca
należy zgłosić się za pomocą formularza konkursowego, na adres
promocja@mazowieckie.com.pl.

Nagrody przewidziane są dla dwóch najlepszych osób. Zostaną one
reporterami YOUMOBIL, którzy będą relacjonować swoją podróż do
wybranych miejsc w Europie. Ich podróże będą możliwe dzięki biletowi
INTERRAIL Global Pass.  Z biletem tym można zwiedzić co najmniej 5 z 7

miast/regionów, które biorą udział w projekcie. Są to; Quedlinburg (Niemcy), Modena (Włochy), Brezno i Žilina
(Słowacja), Płock (Polska), Kraj południowomorawski (Czechy) i Dugo Selo (Chorwacja). Zwycięzcy będą mogli
zwiedzić także inne miejsca w Europie. Organicza ich ważność biletu - 22 dni. 

Szczegółowe zasady, w tym regulamin konkursowy znajduje się tutaj:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/konkurs-przez-europe-z-biletem-interrail
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