
Chceš se dozvědět, jak můžeš ty sám/sama 
přispět k tomu, aby městský prostor kolem 
tebe rozkvétal?

Pak máš jedinečnou příležitost zúčastnit 
se semináře projektu ahoj.info a zažít víkend 
plný zábavy s lidmi ze sousední země!

Tentokrát začínáme v pátek 22. června 
oslavou 15letého výročí projektu ahoj.info, 
která se koná v DEPO2015 v Plzni. 
Všichni účastníci našeho semináře 
jsou srdečně zváni.

Účastníci/ce: mezi 16-26 lety 
z Česka a Německa
Datum: 22.-24.6.2018
Místo: Plzeň
Cena: Účast, včetně ubytování a stravování 
je zdarma! 
Náklady na cestu budou ze 70 % zpětně 
uhrazeny. (2. třída vlakem, max. do 130 €)

Žádné předchozí zkušenosti ani jazykové 
znalosti nejsou potřeba – celý seminář bude 
tlumočen. Mnohem důležitější je pro nás 
tvoje motivace!

Přihlašování do 18.5.2018 na e-mail 
adela@ahoj.info

Více infomací na www.ahoj.info.

Möchtest du erfahren, wie du selbst dazu 
beitragen kannst, dass der Stadtraum 
schöner und lebhafter wird?

Dann hast du jetzt die Möglichkeit, am 
Seminar des Tandem-Projektes ahoj.info 
teilzunehmen und ein spannendes 
Wochenende mit Gleichgesinnten aus 
Deutschland und dem Nachbarland 
Tschechien zu erleben!

Dem Seminar voraus geht eine Feier 
anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des 
Projektes ahoj.info im DEPO2015 in Pilsen 
(Freitag, 22. Juni 2018), zu der wir unsere 
Teilnehmer/-innen herzlich einladen.

Teilnehmer/-innen: zwischen 16 und 26
Jahren aus Deutschland und aus Tschechien
Datum: 22.-24.06.2018
Ort: Pilsen (CZ)
Kosten: die Teilnahme inkl. Verpflegung/
Unterkunft ist kostenlos; die Fahrtkosten 
werden übernommen (Bahn/2. Klasse, 
max. 130 €)

Vorerfahrungen sowie Tschechischkenntnisse 
sind nicht erforderlich, das Seminar wird 
gedolmetscht. Viel wichtiger ist uns deine 
Motivation! 

Anmeldung bitte bis zum 18.05.2018 
per E-Mail an adela@ahoj.info

Weitere Informationen sind zu finden 
unter www.ahoj.info.

MĚSTSKÉHO
OŽIVENÍ

PROSTORU

BELEBUNG
DES

STADTRAUMS



Jméno:

Příjmení:

Ulice, č.p.:

Město, PSČ:

Kontaktní e-mail:

Tel.číslo:

Datum narození:

Vegetarián/ka:    ANO     NE

Alergie:    ANO       NE

Pokud ano, které:

Napiš nám prosím pár vět o tom, 

proč se chceš semináře zúčastnit:

Vorname:

Nachname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Telefonnummer:

Geburtsdatum:

Vegetarier/-in:   JA     NEIN

Allergiker/-in:    JA     NEIN

Falls ja, bitte Allergien angeben:

Schreib uns bitte kurz, warum du an dem 

Seminar teilnehmen möchtest:

Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen 
Daten vom Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch – Tandem in Regensburg und Pilsen 
erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich 
zu Zwecken der Durchführung und Abrechnung 
der Veranstaltung und zur Unterstützung des 
deutsch-tschechischen Jugendaustauschs. Die
Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt. Ich bin damit 
einverstanden, dass während des Workshops Film- und 
Fotoaufnahmen gemacht werden. Ferner stimme ich zu, 
dass Tandem diese zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
u.a. in Publikationen und auf Internetseiten veröffentlicht.

Unterschrift:

Ort, Datum:

Schicke die ausgefüllte Anmeldung bis zum 

18.05.2018 an adela@ahoj.info.

Fragen beantworten wir gerne unter 

adela@ahoj.info oder telefonisch

unter +49 941 5855716. 

Souhlasím se zpracováním vyplněných osobních údajů 
Koordinačním centrem českoněmeckých výměn 
mládeže Tandem, Západočeské univerzity v Plzni 
a Koordinačním centrem česko-německých výměn 
mládeže Tandem Bavorského kruhu mládeže, Německo
(dále jen „správci“), a to výhradně za účelem organizace 
a vykazování akce a podpory českoněmecké spolupráce 
v oblasti práce s dětmi a mládeží. Souhlas uděluji 
na dobu neurčitou. Jsem srozuměn/a s tím, že během 
semináře budou pořizovány filmové a fotografické 
záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, 
aby tyto záznamy směl Tandem dále využívat pro účely 
práce s mládeží v publikacích a na internetových stránkách.

Podpis:

Místo, Datum:

Vyplněnou přihlášku pošli do 18.5.2018 

na adela@ahoj.info.

Dotazy ti rádi zodpovíme na adela@ahoj.info 

nebo +420 377 634 757.

PŘIHLÁŠKAANMELDUNG


