
Chceš sa naučiť pracovať s médiami a ešte k tomu prejsť na bicykli 

hranice Luxemburska?  

Rád by si sa spoznal s rovesníkmi z Belgicka, Francúzska, Luxemburska, Nemecka 

a Rakúska? 

Ak máš 15 – 17 rokov a dohovoríš sa anglicky, neváhaj! 

Nemusíš byť športovec, hovoriť skvelo anglicky, ani vedieť super fotiť či pracovať s videom. Stačí, že máš 

naozaj záujem zúčastniť sa, byť tímovým hráčom a máš chuť učiť sa nové veci a spoznávať nepoznané!   

PRIHLÁS SA a ZÚČASTNI SA mládežníckej výmeny a spoznaj 

Európu na bicykli v Luxembursku  

Rad-Medien-Tour Projekt  

„Respekt! Grenzenlos – Erfahren“  

6.-12.8.2017, Luxembourg 
Účastníci prejdú nemecko-luxemburskú hranicu v krátkych denných etapách na bicykli v priebehu týždňa, 

medzi jazdou na bicykli navštívia napríklad Európske múzeum, hl. mesto Luxemburska a množstvo iných miest.  
S pomocou moderných technológií (mobil, fotoaparát, kamera) budú pracovať v skupinkách a spoznávať 

región. Budú mať priestor na vytvorenie vlastných mediálnych projektov a realizovanie nápadov v rámci tém 
Európa, hranice, rešpekt a tolerancia. Všetky aktivity budú prebiehať pod dohľadom skúsených lídrov.   

 

 

 

 

 

Podmienky a očakávania: 

15 – 17 rokov, schopnosť dohovoriť sa anglicky, očakáva sa od teba byť aktívnym účastníkom projektu, zapájať sa do 

programu, do Nemecka spolu pôjdete reprezentovať Slovensko ako skupinka 5 účastníkov vedená našou líderkou 

- Účastnícky poplatok : 250 EUR (v tejto sume je zahrnutý program s kompletným náčiním - športovým + veci 

ohľadom foto/videa , ubytovanie, strava 3x denne, všetky exkurzie, výlety a rekreačné aktivity)  

- Cestovné je v podstate grátis = preplatené spätne programom Erasmus + až do hodnoty 275 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 Rad-Medien-Tour 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.  

mailto:dasa.gardosikova@gmail.com

