česko-německé programové týdny

ODBOJ PROTI DIKTÁTORSKÝM
REŽIMŮM
ROSA LUXEMBURG A JAN PALACH
V roce 2019 si připomínáme 100. let od úmrtí Rosy Luxemburg a 50. let od smrti
Jana Palacha. Oba bojovali za dodržování demokratických práv a protestovali
proti diktátorský režimům.
***
Oslavme tato výročí česko-německé historie společně, na mezinárodním setkání!
Od 30.09. do 04.10., 07.10. do 11.10. nebo od 21.10. do 25.10. v Bahratalu, Sasko

Podporují nás:

Organizuje:

Programové týdny pro až 80 mladistvých na
téma " ODBOJ PROTI PROTI DIKTÁTORSKÝM
REŽIMŮM ROSA LUXEMBURG A JAN
PALACH" s tematickými výlety do Prahy a
Drážďan, jakož i zážitkově-pedagogickými a
transkulturními metodami.

NABÍZÍME:

Pětidenní transkulturní programový týden pro 50 mládežníků z Německa a Česka.
Společné přihlášky po ca. 25 žácích různých ročníků a tříd se dvěma doprovázejícími
osobami jsou vítány.
Včetně
 výlety do Drážďan a Prahy s
tematickými aktivitami
 zážitková pedagogika a transkulturní
metody
 vyškolený bilingvální tým a program
úměrně věku účastníků
 jedinečné spojení výuky a
mezinárodního setkání mládeže

 pětidenního programu
 ubytování s plnou penzí
 vstupů, organizace a tlumočení
 prohlídky měst Drážďany a Praha s
originálními materiály
 workshopů k tématu „ROSA
LUXEMBURG A JAN PALACH“

MÍSTO KONÁNÍ:
Adresa
Buchenhain 34 f
01816 Bahratal
Deutschland
www.kasimir.de

djo-Jugendbildungsstätte Spukschloß Bahratal
Na úpatí Labských pískovců, nedaleko Českosaského
Švýcarska a Krušných hor a jen několik kilometrů od
Drážďan a Prahy, se nachází vzdělávací středisko
Strašidelný zámek Bahratal.
Zařízení disponuje 100 lůžky, seminárními místnostmi a
pestrou nabídkou v oblasti vzdělávání, životního prostředí
a zážitkové pedagogiky pro školní třídy, spolky, skupiny,
rodiny i jednotlivce.

CENA :

1 300 CZK pro účastníky z Česka
70 EUR pro účastníky z Německa
ORGANIZÁTOR :

djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V.
djo–Deutsche Jugend in Europa je veřejně
prospěšný, nestranický a nábožensky
neutrální svaz mládeže.
Jsme státem uznaný nezávislý
zprostředkovatel podpory mládeže a
zasazujeme se za jednotnou, demokratickou
Evropu, v níž je rozdělující charakter hranic
překonán.
Naším hlavním úkolem je organizace a
vedení projektů v oblastech kulturního
vzdělávání mládeže, mezinárodní práce s
mládeží a integrační práce.

Další informace & přihlášky:
Theres du Vinage
Referentka pro kulturní vzdělávání
mládeže
Theres-duvinage@djo.de
(jazyky: němčina/angličtina/
francouzština/španělština)

+49 30 446 778-18
Kristýna Bednářová
koordinátorka česko-německé
výměny mládeže
(jazyky: čeština/němčina/angličtina)

Adresa
Kuglerstr. 5, 10439 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 446 778-0
www.djo.de

Tel.: +420 605 069 170
E-Mail: kristbednarova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA
Tímto závazně přihlašuji své dítě na níže uvedený programový týden s letošním
tématem „ROSA LUXEMBURG A JAN PALACH“ v termínu:
☐ 30. 09.-04. 10. 2019

☐ 07. 10. - 11. 10. 2019

☐ 21. 10. - 25. 10. 2019

Osobní údaje
Příjmení, Jméno: ___________________________________________________
Datum narození: ___________________________________________________
Adresa:

___________________________________________________
___________________________________________________

Tel. zákonného zástupce:

_________________________________________

Zvláštní stravovací návyky:

_________________________________________

Poznámky: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Účastnický příspěvek činí 1300,- Kč a je splatný nejpozději jeden týden před zahájením akce.
V místě konání obdrží Vaše škola kompletní fakturu o zaplacení účastnických poplatků. Na
vyžádání vystavíme na místě i individuální doklad o zaplacení příspěvku. V případě zrušení účasti
nebudou účtovány žádné stornopoplatky.

____________________________
Místo, Datum

______________________________
Podpis

djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V. – Kuglerstr. 5 – 10439 Berlin
Tel. +49 30 446 778-0 – Fax +49 30 446 778-11 – info@djo.de – www.djo.de

