
Chceš stráviť týždeň na hrade v Nemecku a zlepšiť si angličtinu/nemčinu?  

Rád by si sa spoznal s rovesníkmi z Fínska, Luxemburska, Nemecka a Španielska? 

Zaujíma ťa divadlo, cirkus, tanec, maľovanie, práca v novinách, geocaching, práca s videom či  

fotografiou, alebo vytváranie počítačových hier? 

Ak si odpovedal 3x áno, máš 13 - 15 rokov a dohovoríš sa anglicky, neváhaj! 

Okrem angličtiny si môžeš precvičiť aj nemčinu, francúzštinu, španielčinu (možno aj fínčinu keby náhodou ;-) ) 

PRIHLÁS SA a ZÚČASTNI SA mládežníckej výmeny na stredovekom 

hrade v Nemecku  EUROVISIONEN - Freizeit kreativ gestalten 

16.-22.7.2017, Neuerburg, Nemecko 

Teenagersky kamp „Eurovízie - Tvorivosť vo voľnom čase" má tradíciu niekoľko desaťročí a nedávno nabral aj 

medzinárodný rozmer. Tábor je určený najmä teenagerom vo veku 12-15. Môžete sa tak ocitnúť medzi 70 účastníkmi z 

Fínska, Luxemburska, Nemecka a Španielska, kde spolu strávite týždeň na hrade. V tábore je možné venovať sa širokej 

škále aktivít. Tohtoročná ponuka zahŕňa lekcie tanca, divadla, fotografovania, tvorenia filmu, geocachingu (hľadanie 

skrytého objektu pomocou GPS), cirkusu, vytvárania počítačových hier a taktiež simuláciu práce novinárov. Pestrý 

program dopĺňajú zábavné aktivity a hry na hrade a v meste. Samozrejme nechýbajú ani výlety, vzhľadom k lokalite, 

hneď do dvoch rôznych štátov - Nemecka a taktiež Luxemburska. Program je skutočne originálny a každý deň sa niečím 

líši. Samotná skutočnosť, že tábor sa odohráva na stredovekom hrade dodáva všetkým aktivitám skvelú atmosféru. 

 

 

 

 

 

Podmienky a očakávania: 

13 – 15 rokov, schopnosť dohovoriť sa anglicky/nemecky, očakáva sa od teba byť aktívnym účastníkom projektu, zapájať 

sa do programu, do Nemecka spolu pôjdete reprezentovať Slovensko ako skupinka 7 účastníkov vedená našou líderkou 

- Účastnícky poplatok : 180 EUR (v tejto sume je zahrnutý kompletný program, ubytovanie na hrade v 

Neuerburgu, strava 3x denne, 2 výlety: 1  v Luxembursku a 1 v Nemecku)  

- Cestovné je v podstate grátis = preplatené spätne programom Erasmus + až do hodnoty 170 EUR* (Ak nie je 

prekročený limit cestovného, nedopláca sa nič, vždy sa snažíme nájsť čo najvhodnejšiu a najlacnejšiu možnosť 

ako cestovať na projekt. Cestovné hradí účastník vopred na účet Regionálneho centra mládeže a spätne sa 

vypláca do 1-2 mesiacov po projekte. Zvyčajne sa cestuje primárne letecky.) 

Ak sa chceš prihlásiť, jednoducho napíš email s predmetom Eurovisionen 2017 – prihláška na 

dasa.gardosikova@gmail.com do 23:59 12.6.2017. Stačí ak napíšeš svoje celé meno, dátum narodenia a tvoju školu. 

Takto budeme vedieť počet záujemcov a čoskoro ti dáme vedieť informácie ohľadom výberu.  
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