SUMMER
CAMP 2022
10.-23. Липня 2022

Твій вік – між 14 та 17 роками? Ти був
вимушений втекти зі своєї Батьківщини
в Україні у Германію чи Польщу? Чи
хочеш ти познайомитися із юнаками та
дівчинами твого віку з Германії, Польщі
та Франції , та відправитися із ними у
незвичайну подорож? Якщо так – подай
заявку до нашого літнього табору!!
Разом із польськими, французькими та
німецькими юнаками ви разом
відправитеся у експедицію від Дровно
(Польща) до Темпліну на каное,
велосипеді та пішки.
Й тобі зовсім не треба вміти розмовляти
французькою, польскою або німецькою
мовами. Якщо ти хоч трошки можеш
розмовляти англійською та мрієш
познайомитися із новими людьми –
ти у вірному місці!
Транспорт до пункту початку
вашої мандрівки Польщею ми
організуємо самі.

КОРОТКО ПРО НАЙВАЖЛИВІШЕ
Що?
Літній табір: експедиція на каное, велосипеді та
пішки унікальними природними ландшафтами з
Польщі до Германії
Хто?
Німецьке, французьке, польське
та українське юнацтво
(14-17 років)

Будуть сформовані три міжнародних
дитячих команди, по 16 дітей у кожній.
Кожну команду у турі будуть супроводжувати
два досвідчених гіда. Під кінець вашої
мандрівки на території майбутньої
«європейської школи Темпліну» буде
організовано велике завершальне свято під
відкритим небом із музичними групами,
грілем, короткою презентацією
вашого походу та іншими
заходами.

Коли?
10.-23. липня 2022
Де?
Початок поїздки: Дравно (Польща)
Пункт призначення: Темплін та завершальне
свято
Мова поїздки?
Англійська (Базові знання)
Кінцевий термін подання заяв?
19. червняi 2022
Скільки коштує?
Повністю безкоштовно
Хто це організує?
Фонд Комплексу Гімназії
Йоахімшталь в Темпліні
(Stiftung Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium,Templin)

Відчуй
Європу

19. Червня

Закінчення прийому
заяв

Хочеш туди?

21. Червня

Останній термін
надання згоди чи
відмови

Відмінно, тоді напиши нам до 19 червня
та розповіси, хто ти та чому ти хочеш
відправитися із нами. Подальшу
інформацію про умови участі та про саму
поїздку ти зможеш знайти на

11. Липня

Початок сплаву
на каное з Дравно
(Польща), далі
продовження походу
на велосипедах та
пішки із палатками та
наплічниками.

Повна вартість транспорту від Темпліна до
Дравно, супроводження, харчування ( у тому
числі вегетаріанського/веганського), ночівлі,
використання каное й велосипедів, й т. н. і., буде
повністю сплачена нами.

RC Koszalin RC Szczecin
RC Prenzlau

Проводиться із допомогою:

Фінансується:

22. Липня

Прибуття на каное у
Темплін

Чому саме Франція, Германія,
Польща та Україна?

Ідеалом було би повне щеплення учасників.
Альтернативою цьому є проведення регулярних
швидких антиген тестів. Для вашої безпеки додатково
будут проведені ПЦР тести на корона вірус перед
приїздом до Темпліну. Подальші деталі щодо концепції
гігієни ми розповімо вам під час підготовки й вони
будуть змінюватися відповідно наявним діючим
правилам.

		
		

10. Липня

Вартість

Правила гігієни – корона??

Stiftung Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium Templin

Заїзд/Розігрів у
Крохлендорфі

www.est.eu

Наш літній табір організований на честь так званого
«Веймарського трикутника». Цей дискусійний
форум, заснований у 1991 році, був спрямований
на підтримку співробітництва Германії, Франції та
Польщі. Враховуючи нагальну ситуацію в Європі, ми
також хотіли запросити й українське юнацтво до нашої
поїздки.

Організовано:

23. Липня

Завершальне свято

Залишилися питання?
summercamp@est.eu
03987/208 9450

Із дружньою підтримкою від:

Stiftung Gebäudeensemble
Joachimsthalsches Gymnasium Templin
Prenzlauer Allee 28
17268 Templin

@summercamp.est
#SummerCampEST
Fotos: Outward Bound

