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Další snídaně na Business Gate
Tentokráte s Liborem Mertlem, jedním ze zakladatelů ComApu. Libor Mertl bude mluvit na téma klíčových
okamžiků ComApu na cestě ke globální firmě.
Vstupné 50,- (pokrytí nákladů za občerstvení)

Zdroj: Facebook Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita
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Sklik – studentská kampaň, zapoj se!

OPF se stala partnerem celorepublikového projektu pro studenty, kteří chtějí získat praxi v online marketingu a
zlepšit svou pozici na trhu práce.
Studentům v rámci školení pomohou experti ze Seznamu a to v prostorách coworkingového centra Business Gate.
Více informací, najdete na https://studentskakampan.sklik.cz/. Deadline pro zasílání přihlášek je 15. 2. 2017.
Kontakt:
Tel. 596 387 368, www.businessgate.cz
Zdroj: https://studentskakampan.sklik.cz/
Zveřejnila: Markéta Nováková

Staňte se dobrovolníkem na festivalu Jeden svět!
Rádi byste se zapojili do příprav a průběhu největšího lidskoprávního festivalu v České republice?
Neváhejte a přihlaste se jako dobrovolník na festival Jeden svět / One World.
Kdy a kde: od 6. do 15. března 2017, v Praze
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Více informací najdete zde: http://www.mladiinfo.cz/dobrovolnikem-nafestivalu-jeden-svet/
A pokud nejste z Prahy, nezoufejte! Podívejte se na web Jednoho světa a
zjistěte, zdali se festival nekoná i ve vašem městě. Kontaktujte organizátory a
zapojte se do příprav přímo ve vašem regionu.
Zdroj: http://www.mladiinfo.cz/dobrovolnikem-na-festivalu-jeden-svet/
Zveřejnila: Markéta Nováková

Baví vás fotit nebo natáčet?
Zajímáte se o současnou problematiku konfliktů ve společnosti
Pokud je vám do 24 let, zapojte se do videosoutěže Hate
Free Cities!
Organizace Be international vyhlašuje videosoutěž
zaměřenou na boj proti nenávistným projevům ve
společnosti. Soutěž by měla přimět mladé lidi zamyslet se
nad problematikou rasismu, xenofobie, násilí z nenávisti
a současně i umožnit vést o této problematice dialog.
Do soutěže se mohou hlásit jednotlivci nebo skupiny do 24
let. Vaším úkolem bude nahrát maximálně 3minutové
video, které bude nějakým způsobem vyjadřovat váš názor
na danou problematiku.
Zpracování může být různé, od animovaného videa, přes
vlog nebo hraný film. Důležité je, že v žádném případě
nesmí být urážlivé nebo jakýmkoliv způsobem vulgární.
Vaše video poté umístíte veřejně na Youtube kanál a
pošlete na něj odkaz na email.
Videa bude hodnotit nezávislá odborná porota, která
vybere vítěze. Bude posuzována relevantnost informací,
obsahová část a kreativita, originalita nebo přínos
příspěvku.
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Porota vybere 5 – 10 děl, která se budou promítat na závěrečné akci, která proběhne v březnu. Hlavní cenou,
kterou výherce nebo skupina získá, bude fotoaparát Nikon D3200.
Jak se přihlásit?
Soutěž probíhá od 17. října 2016 do 15. února 2017.
Odkaz na své video na Youtube posílejte na email hatefreecities@gmail.com.
Do předmětu uveďte VIDEOSOUTĚŽ_ HATEFREECITIES_PŘÍJMENÍ A JMÉNO/NÁZEV TÝMU.
Více informací a pravidla soutěže najdete na webových stránkách Be international:
http://beinternational.cz/soutez/
Zdroj: Be international
Zveřejnila: Markéta Nováková
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