Nie zaplanowałeś jeszcze co zrobisz i gdzie pojedziesz na tegoroczne wakacje?
Możesz wziąć udział w konkursie, w którym 15 zwycięzców pojedzie na 16-dniowe
polsko-czeskie wakacje, sfinansowane ze środków unijnych.
Ale o co chodzi?
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA jako partner projektu
Młodzieżowa Akademia Komunikacji bierze udział w organizacji warsztatów dziennikarskich i konkursu
pod nazwą Mam Talent Dziennikarski, który ma wyłonić 15 uczestników wyjazdu finansowanego ze
środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.
Stowarzyszenie składa się z 15 gmin członkowskich, więc z każdej gminy zwyciężyć może jedna osoba,
która wyjedzie w terminie:
14-19.08.2017 r. do województwa zachodniopomorskiego na warsztaty filmowe,
19-24.08.2017 r. do województwa lubuskiego na warsztaty radiowe i fotograficzne,
24-29.08.2017 r. do Czech – multimedia w internecie.
Co zapewniamy?
 pełne wyżywienie,
 noclegi,
 profesjonalną i pełną opiekę,
 wypełnienie czasu zajęciami tematycznymi,
 mnóstwo atrakcji,
 luźną atmosferę,
 niezapomniane wspomnienia.
Kto może wziąć udział?
Młodzież w wieku gimnazjalnym – uczniowie klas I i II. Łącznie z 11 partnerskich LGD
w wyjeździe uczestniczyć będzie 129 osób w wieku gimnazjalnym.
Co zrobić, żeby wziąć udział i zawalczyć o darmowe wakacje?
Należy nadesłać pracę konkursową o tematyce związanej z regionem, w którym mieszkasz
(np. historycznej, kulturowej, związanej z mieszkańcami). Pracę Twojego autorstwa w formie
multimedialnej (prezentacja PowerPoint, strona internetowa, fotoreportaż, blog) lub filmu lub audycji
radiowej wypaloną na płycie CD/DVD trzeba dostarczyć do 16 czerwca 2017 r. do biura
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Poza pracą należy dostarczyć kartę zgłoszeniową na konkurs i kilka innych załączników, określonych
w regulaminie konkursu. Pracę przedstawisz nam na spotkaniu, na które Cię zaprosimy, a po którym
wyjaśni się kto wygra i będzie mógł pakować się do wyjazdu
Pełną treść regulaminu konkursu znajdziesz na naszej stornie internetowej www.bramalubuska.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/LGDBramaLubuska
W razie pytań lub wątpliwości odpowiedzi uzyskasz pod numerem telefonu:
535 153646, 68 475 46 23.
Koordynator projektu: Patrycja Świątek.
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