(Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer 2012)

BLIV EN DEL AF MEDIENETVÆRKET
INVITATION OG REGISTRERING
Hvad er medienetværket?
•
•

Medienetværket gør det muligt for journalister og store mediehuse at komme i forbindelse
med, informere om, være fælles om og engagere sig i det europæiske år for aktiv aldring og
solidaritet mellem generationer 2012.
Det er en eksklusiv sammenslutning af journalister fra hele Europa, som er interesserede i alle
emner i forbindelse med det europæiske år, så som økonomi og beskæftigelse, social- og
sundhedsvæsen, pension og frivilligt arbejde, voksenuddannelse og ældrevenlige miljøer..

Hvorfor registrering?
•

•
•
•

Som medlem af medienetværket vil du modtage et månedligt nyhedsbrev, udelukkende
udarbejdet til pressens repræsentanter. Nyhedsbrevet “European Year 2012 - News on Active
Ageing and Solidarity between Generations” er en vigtig informationsressource, som holder
dig orienteret om kampagnen hele året igennem.
Du vil være en af de første, som jævnligt opdateres om fakta, begivenheder og aktiviteter på
både det europæiske og det nationale plan.
Det elektroniske nyhedsbrev er et vigtigt værktøj i dit arbejde, da du vil være den første, som
modtager nyheder fra den europæiske kommission samt inspirerende historier og
eksempler på gode initiativer vurderet af alle medlemslandene i forbindelse med emnet.
Du vil også jævnligt modtage pressemeddelelser, som nemt kan tilpasses til din artikel.

Hvem skal registreres?
• Journalister fra hele Europa, som er interesserede i det europæiske år
• Redaktører fra paneuropæiske, nationale, lokale og online medier
Klik på nedenstående link for at registrere dig som en del af medienetværket:
http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
Dine kontaktdata vil blive anvendt af ICWE på vegne af Europa-Kommissionen / Rådet for
beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion – du kan på ethvert tidspunkt selv slette
registreringen.
For yderligere oplysninger kan man besøge EY2012 hjemmesiden eller kontakte:
Pressekontakt
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlin, Tyskland
Tlf.: +49 (0)30 310 18 18 43
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-mail: andrea.ricciarelli@icwe.net
EY2012 website: http://europa.eu/ey2012/
Erklæring om privatlivets fred
Medienetværk
Dit svar på invitationen vil blive registreret i databasen for journalister, som er interesserede i det europæiske år 2012. Dette betyder, at dine personlige data vil blive
behandlet og registreret. En sådan behandling er underlagt og vil blive udført i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1 – 22)
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne
oplysninger.
For yderligere oplysninger se den komplette erklæring om privatlivets fred på hjemmesiden.

