Ubytování: Po celou dobu setkání budeme ubytovaní v internátu
Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, Jirsíkova 420/5, 370 01 České
Budějovice.
Začátek: Setkání začíná v neděli 2. srpna v 18.00 večeří. Prosíme všechny o
příjezd nejpozději v 17.30.
Konec: Setkání končí v neděli 9. srpna obědem ve 12.30.
Poplatek: Za ubytování, stravu (plná penze) a program platí:
Němečtí účastníci....................65 €
Čeští účastníci....................1.000 Kč
Slovenští účastníci...................35 €
Pro účastníky, kteří nejsou členové Junge Aktion nebo Spirály, se poplatek
zvyšuje o 5 €, u českých účastníků o 100 Kč.
Proplacení nákladů na cestu až do výše:
Německým účastníkům..........20 €
Českým účastníkům..............300 Kč
Slovenským účastníkům.........35 €
_____________________________________________________________

Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde

&
Spirála Sdružení Ackermann‐Gemeinde
Vás zvou na
česko‐slovensko‐německé setkání mládeže

gemeinsam gefordert – gemeinsam aktiv
jako křesťané i Evropané
jako Češi, Slováci i Němci

Závazná přihláška na setkání v Českých Budějovicích:
Přihlašuji se na setkání JA a Spirály v Českých Budějovicích od 2. do 9. 8. 2015 a
prohlašuji, že souhlasím s tím, že fotografie pořízené při této akci můžou
organizátoři odpovídajícím způsobem použít.

Jméno: _____________________________________________________
Ulice, čís. pop.:_______________________________________________
PSČ, obec:___________________________________________________
Telefon: ________________________ Datum narození: ______________
Email: ______________________________________________________
Přeji si vegetariánské jídlo

○ Ano ○ Ne

Platba ve výši …….........……..…Kč byla uhrazena dne ……….../………...2015.

____________________________________
Místo, datum

Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

v Českých Budějovicích 2.‐9. srpna 2015

V roce 2015 uplynulo 70 let od konce druhé světové války a počátku odsunu
Němců ze středovýchodní Evropy. Současně se v tomto roce koná v Českých
Budějovicích velké setkání Ackermann‐Gemeinde, spolku založeného v roce
1946 v SRN katolicky orientovanými Němci odsunutými z Čech, Moravy a
Slezska. Na tomto setkání chce Ackermann‐Gemeinde prezentovat svoje
dlouhodobé úsilí o usmíření mezi národy Evropy a přispět k prohlubování
evropské integrace, která je zárukou míru a pokojné budoucnosti našeho
kontinentu.
Paralelně se setkáním Ackermann‐Gemeinde pořádají v Českých
Budějovicích svoje setkání i její mládežnické spolky Junge Aktion a Spirála.
Zveme do Budějovic mladé lidi z České republiky, Slovenska a Německa ve
věku od 15 do 27 let, aby společně přemýšleli a diskutovali o evropské
minulosti a učili se vnímat zodpovědnost za budoucí vývoj Evropy jako jednu
z nejdůležitějších výzev mladé generace. Vedle toho se budeme zabývat
také významem role křesťanů v převážně sekularizované evropské
společnosti. Na programu budou přednášky, workshopy a diskusní kroužky,
simulace evropského parlamentu, návštěva letního tábora, akce na
budějovickém náměstí či dobročinná „rikša‐akce“. Mimo to bude
samozřejmě dostatek prostoru věnován poznávání místa setkání i společné
zábavě včetně závěrečné party.
V rámci našeho letního setkání využijeme toho, že současně budou mít ve
stejném místě svoje setkání všechny věkové a zájmové skupiny patřící k
Ackermann‐Gemeinde. V závěru našeho setkání se budeme od 6. do 9.
srpna přímo účastnit společného programu setkání „dospělé“ Ackermann‐
Gemeinde, jež se koná pod stejným mottem jako naše mládežnické setkání.

Těšíme se na Vás!
Beni ∙ Lukáš ∙ Matthias ∙ Maruška

Přihlašování: Vyplněnou přihlášku je třeba poslat nejpozději do
NEDĚLE 12. ČERVENCE
jedním z následujících způsobů:
1. Poštou na Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde, Heßstr. 24, 80799
München, Deutschland
2. Faxem na +49 089 272 942 40
3. E‐mailem na evs@junge‐aktion.de (oskenovanou podepsanou přihlášku
pošlete v příloze)
!!! POZOR: Přihlášení je závazné !!!
Přihláška na akci v Českých Budějovicích je platná teprve po uhrazení plné výše
účastnického poplatku na naše konto. Po uplynutí termínu pro přihlašování
přijetí platby potvrdíme a zašleme Vám e‐mailem potvrzení přihlášky s dalšími
informacemi o setkání. Při odhlášení méně než 2 týdny před začátkem akce Vám
nemůže být zaplacená částka vrácena zpět (kvůli storno poplatkům).
Konto pro platby německých a slovenských účastníků (Euro‐platby jsou i ze
Slovenska bez poplatků!):
Ackermann‐Gemeinde e.V.
IBAN: DE41 7509 0300 0102 1417 44
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: JA_Sommerwoche_2015_JMÉNO
(JMÉNO = příjmení přihlašovaného účastníka)
Konto pro platby českých účastníků:
Sdružení Ackermann‐Gemeinde
č. ú.: 5134351706/4000
Expobank CZ, a.s.
Zpráva pro příjemce: JA_CB_2015_JMÉNO
(JMÉNO = příjmení přihlašovaného účastníka)
Pro bližší informace se můžete obrátit na evropského dobrovolníka Junge
Aktion Lukáše Dulíčka: evs@junge‐aktion.de; www.junge‐aktion.de.
Projekt je podporován z katolického programu Go East,
tvořeného Renovabis, AFJ a BDKJ.

