
Wiadomości
Już wiosna rozkwita, zieleni się wokół świat! Ciesząc się pięknem przyrody, spędźcie ten wiosenny

czas aktywnie i po europejsku!

EUROPE DIRECT Poznań organizuje jak co roku DZIEŃ EUROPY!

Zapraszamy Was do wspólnego europejskiego świętowania!

Na Placu Wolności czekać na Was będą gry, zabawy, quizy, koło fortuny, mega puzzle i mnóstwo

innych atrakcji dla młodszych i starszych. W tym roku przygotowaliśmy dla Was także coś

specjalnego!

 

NA CO ZAPRASZAMY?

Na sporą dawkę emocji w Grze Miejskiej „WSPÓLNA EUROPA”, która w interesujący sposób

przybliży mieszkańcom Poznania podstawowe informacje związane z Unią Europejską.

 

KIEDY? I GDZIE?

7 maja 2022 r.  w godzinach 10:00-14:00

START/ META: PLAC WOLNOŚCI

PRZEBIEG TRASY: 6,5 km przez centrum Poznania – szczególnie piękne wiosną

 

KTO I Z KIM?

Gra przeznaczona jest dla:

rodzin z dziećmi
uczniów
studentów
seniorów
… ogólnie wszystkich!

W miejskiej dżungli lepiej mieć ze sobą parę. Z bliskimi raźniej – weźcie ze sobą mamę/ tatę/ kolegę/

przyjaciółkę - w grze mogą brać zespoły 2- 4 osobowe.



 

PO CO I NA CO? CZYLI LISTA KORZYŚCI:

wiele ciekawych informacji o Unii Europejskiej i sieciach europejskich działających
w Poznaniu
spora dawka wrażeń i świeżego powietrza 
super nagrody – dla zwycięzców
bezcenna satysfakcja z rozwiązania zadań
… możliwość zrobienia fotki na FB/Instagram z Syriuszem – naszą europejską  maskotką

 

GDZIE USTAWIAĆ SIĘ W KOLEJCE NA ZAPISY? 

Nie trzeba! Jesteśmy w pełni cyfrowi, zgodnie z trendami eko.

Rejestrujecie się przez Internet i formularz GoogleForms: https://forms.gle/WjzbFFNmqddnDPkd8

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 maja 2022r.

REGULAMIN GRY (552.6 KB)

Zal nr 1 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku (499.6 KB)

Zal nr 2 - Zgoda na udział osób niepełnoletnich (421.1 KB)

 

ZAPRASZAMY!!!

Organizatorem imprezy jest Punkt Europe Direct – Poznań, przy Wielkopolskiej Izbie

Rzemieślniczej w Poznaniu

wspólnie z następującymi sieciami europejskimi i Partnerami:

- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (informowanie o możliwości skorzystania

   z funduszy unijnych) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

- EURES (unijne pośrednictwo pracy i informowanie w zakresie warunków życia i pracy

   w państwach członkowskich UE i EFTA)  wraz z  Wojewódzkim Urzędem Pracy,

-  Centrum Dokumentacji Europejskiej (udostępnianie zbiorów tematycznie związanych z Unią

https://forms.gle/WjzbFFNmqddnDPkd8
/system/file_resources/attachments/000/019/683/original/REGULAMIN_GRY.pdf?1650878896
/system/file_resources/attachments/000/019/684/original/Zal_nr_1_-_Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.pdf?1650878896
/system/file_resources/attachments/000/019/685/original/Zal_nr_2_-_Zgoda_na_udzia%C5%82_os%C3%B3b_niepe%C5%82noletnich.pdf?1650878896


   Europejską i procesami integracyjnymi),  Team Europe (grupa ekspertów działająca w ramach

   sieci Europe Direct współpracująca z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce)

   wraz z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu,

-  Eurodesk (informowanie młodzieży m.in. o studiach, wolontariacie) wraz z Fundacją Rysy.
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