REACHING THE MOUNTAINS, ITÁLIE
28.5. – 6.6. 2015
Infopack pro účastníky aneb Když se máma zeptá…
Co to je?
10-denní výměna mládeže ve věku 14- 17 let z České republiky, Německa, Itálie a Rumunska
čekají tě outdoorové hry, workshopy a další činnosti, během kterých lépe poznáš sebe a své
vrstevníky z České republiky, Německa, Rumunska a Itálie, s nimiž si zábavnou formou procvičíš i
angličtinu.
• budeme se věnovat (horo)lezení, zdravému životnímu stylu, efektivní skupinové práci, rozdílům a
bariérám mezi kulturami a mnoho dalšího
• vše je vedeno ve stylu neformálního vzdělávání - aktivity jsou různorodé, zábavné, kreativní a jde
především o aktivní zapojení se, učení se od ostatních a sdílení vlastních zkušeností
• nesmí chybět multi - kulti večer, kde si navzájem představíme svoji kulturu
•
•

Co potřebuješ?
•
•
•
•

touhu zapojit se a dobrou náladu
zvaž, jak jsi na tom fyzicky, některé aktivity budou skutečně ve výšce
vyplnit přihlášku a zaplatit účastnický poplatek
komunikativní znalost angličtiny (úrovně se nemusíš obávat, můžeš se domluvit pomocí rukou a
nohou nebo ochotného kamaráda)

Kde to je?
•
•
•
•

Camping Arco, Lago di Garda, Itálie
ubytování bude ve stanech v kempu
účastníci si sami vaří
pokud máš nějaké speciální požadavky (jsi vegetarián, alergik, …), tak to nezapomeň napsat do
přihlášky!

Jak se tam dostaneš?
•

pojedeme společně minibusem, místa nástupu upřesníme podle toho, odkud naši účastníci pochází

Kolik nás tam bude?
•

20 účastníků (z každé výše uvedené země 5) a k tomu instruktoři (z každé země min. 1)

Co si sbalit s sebou?
•
•
•

sportovní oblečení na lezení
pevné boty
teplejší oblečení pro chvíle chladu

pokrývku hlavy, sluneční brýle a krém na opalování pro slunečno
ručník a pantofle do sprchy
průkaz studenta, kartičku pojištěnce
spacák a karimatku
misku a příbory na jídlo, lahev o obsahu min. 1 litru, kterou můžeš opakovaně použít
léky dle potřeby
foťák či kameru, jestli máš a máš chuť to vzít s sebou
nějaké typicky české pochoutky na multi-kulti večer na ochutnání (jestli máš nějaké vlastní specialitky, neváhej a ber s sebou!!) – vedoucí Tě bude kontaktovat ohledně příprav ☺
• tašku s věcmi, kterou uneseš, a malý batoh na výlety
•
•
•
•
•
•
•
•

