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Fotografická CZ-PL výstava v Galerii Rotigel
Vernisáž se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 17:00 hodin
v Galerii Rotigel (Petrovice u Karviné, čp. 177).
V rámci výstavy se představí hned dva fotografové:
Damian Szewczyk (PL) a Radim Gabrysz (CZ).
Na výstavu si můžete rezervovat místo prostřednictvím
telefonu 736 627 940.
Pokud nestihnete vernisáž, na fotografie se můžete
přijít podívat do neděle 29. 10. 2017.

Zdroj: Judyta Marcol
Ośrodek Kultury w Gołkowicach
Zveřejnila: Markéta Nováková
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Impropower – školení v Estonsku pro pracovníky s mládeží
Zkuste si STAND UP COMEDY 
Kdy: 20. 11. – 24. 11. 2017
Kde: Tartu, Estonsko
Pro koho: pracovníci s mládeží 18+, občanství ČR

Zaujalo vás toto školení, chtěli byste se dozvědět více informací, zúčastnit
se? Kontaktujte nás prostřednictvím emailu icpetrovice@gmail.com.

Zveřejnila: Markéta Nováková

Tvůj hlas může rozhodnout
Projekt ” Tvůj hlas může rozhodnout” umožní mladým lidem
odpovědět si na otázky ohledně voleb, volebního
práva/programů, či vlivu médií před volbami.
Pomozte ICM Jindřichův Hradec z.s. dozvědět se o tom, kolik z
vás plánuje jít volit odpovědí na jedinou otázku zde:
https://www.survio.com/survey/d/J1S2Q7C9C8G8Y9K8O

Zdroj: NICM
Zveřejnila: Markéta Nováková

Zúčastni se soutěže "Our Earth is Smaller Earth" a vyhraj Work and
Travel pobyt v USA v hodnotě 500 USD na léto 2018!
Napiš krátkou esej v angličtině a vyhraj nezapomenutelné 3 měsíce v Americe. Nebo třeba GoPro kameru.
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Podmínky soutěže
-

-

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti VŠ, VOŠ nebo SŠ prezenční formy studia, kteří dovrší věku 18
let do 31. 3. 2018
Esej musí být napsána na jedno z níže uvedených témat
Esej musí být v anglickém jazyce o délce 1-2 normostran
Esej musí být odeslána ve formátu pdf nebo doc na e-mail czech@smallerearth.com nejpozději do 31. 12.
2017, předmět e-mailu musí být Our Earth is Smaller Earth a v textu e-mailu musí být uveden název školy,
na které v současnosti účastník soutěže studuje
Eseje mohou soutěžící zasílat okamžitě, soutěž běží od 1. 9. 2017.
Eseje mohou soutěžící zasílat okamžitě, soutěž běží od 1. 9. 2017.

Témata soutěže
- Travel passion - Proč chceš cestovat, poznávat nové lidi a kultury? Proč chceš na Work and Travel do USA?
- Positive impact - Proč chceš pracovat s dětmi v americkém kempu? Co chceš dětem předávat za hodnoty?
- Why to go further - Jak pracuješ na svém osobním rozvoji? Proč chceš získat zkušenosti v americkém
resortu?
Soutěžící si může vybrat téma dle libovůle, do soutěže však může odeslat pouze 1 esej.
Více informací najdete na: https://www.smallerearth.com/cz/soutez/
Zdroj: https://www.smallerearth.com/cz/soutez/
Zveřejnila: Markéta Nováková
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