Pro odjezd:
Bude
organizován
autobus
do
Haidmühle. Prosím vyberte si, zda jej
chcete využít.
Těšíme se na vás!

Budete také moci mluvit o této problematice s
dospělými, protože během našeho setkání
budou
probíhat
česko-německé
dny
setkávání. Jako vždy můžete očekávat
spoustu zábavy a aktivit.

Amálka * Julia * Mary * Petr * Bea *
Michal * Fanda * Sarah * Šimon

Odkud si přeji odjezd svého dítěte:
□ Praha
□ Své dítě/děti přivezeme sami.

_____________________

_____________________

Kde: Jugendherberge Frauenberg, Frauenberg 45, 94145 Haidmühle + Landshut
(www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/haidmuehle-frauenberg225/portraet)
Kdy: Začátek: v neděli 28.07. 2019, v 17:00 hod (večeří)
Konec: v neděli 04.08. 2019, v 10:00 hod (před obědem)
Náklady: Cena za osobu: 1 700 CZK, u sourozenců za osobu: 1 500 CZK
Uzávěrka přihlášek: pátek 28.06.2019
(Po přihlášce obdržíte potvrzení s dalšími informacemi)

Odesílatel:

Co to je, „dodat si odvahu“ a co znamená
občanská odvaha? Co je třeba udělat,
abych si „dodal odvahu“? A jak si „dodávám
odvahu“ já? Co můžu vše udělat pro
společnost? Jaké mám možnosti, pokud
chci něco změnit?

_____________________

„Dodej odvahu –
občanská odvaha
v Evropě"

Jugendbildungsreferat
der Ackermann-Gemeinde
Heßstr.24
D - 80799 München

"
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím
v ofrankované obálce na tuto adresu:

Už více než 20 let se spolu setkávají české
a německé děti a mládež, aby překonali
nejenom vnější hranice, ale též hranice
vnitřní. Tak je tomu i letos. Během
tradičního
mezinárodního
setkání
v
Haidmühle v Bavorském lese na vás čekají
různé hry, pracovní kroužky a výlety.
Letošní téma zní:

Srdečně vás zveme, abychom se společně
tomuto tématu věnovali více a abychom na
tyto otázky společně nalezli odpovědi. Jako
vždy se můžete aktivně podílet a zajímavými
způsoby se něco nového naučit.

_____________________

Milé děti a milá mládeži,
milí rodiče!
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_____________________________________
Podpis zákonného zástupce
________
Datum

________________________________________________
Email

____/____ _________ __________________________
Datum narození
Telefon

________________________________________________
Ulice, číslo popisné
PSČ, bydliště

________________________________________________
Příjmení, jméno

"

Závazná p ihláška na Plasto Fantasto 2017:

Více informací obdržíte u:
Amálie Kostřížová
Referentka pro vzdělávání
mládeže
Tel.: +420 736 533 667
kostrizova@junge-aktion.de
nebo Michal Vosinek
Dobrovolník u Junge Aktion
Tel.: +49-(0)89/272942 15
E-Mail: evs@junge-aktion.de

Přihlášky na:
Jugendbildungsreferat der AG
Heßstr. 24
D - 80799 München
nebo naskenované na
kostrizova@junge-aktion.de
Financováno:
Česko-německým fondem budoucnosti
Kinder- und Jugendplan des Bundes
Koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže

Referát pro vzdělávání mládeže
Ackermann-Gemeinde

zve na

Plasto Fantasto
Cesko-nemecké setkání
mládeze
v Haidmühle/Landshutu
od 8 do 15 let
od 28. 07.
do 04. 08. 2019
Na téma:

„Dodej odvahu – morální
odvaha v Evropě"

