JIHOČESKÁ INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ
TÁBOR, ČESKÝ KRUMLOV a PRACHATICE
členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice,
členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
a

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
člen Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

ZA PODPORY JIHOČESKÉHO KRAJE
Vás srdečně zvou na MEDIA VÍKEND

MÉDIA A MY
Hlavním cílem projektu je podpora redakcí školních novin a časopisů a zvyšování mediální gramotnosti dětí a
mládeže v Jihočeském kraji. Účastníci prostřednictví aktivní účasti na projektu získají základní znalosti o mediální
(„novinářské“) tvorbě a další zkušenosti a dovednosti pro práci ve svých redakcích školních časopisů.
Obsahem Media víkendu jsou neformálně vzdělávací aktivity, tematické hry, workshopy
a informace, jejichž společným námětem je mediální gramotnost. Víkendový pobytový Média víkend pro děti a mládež
od 13 - 18 let. Pobyt je určen maximálně dvaceti účastníkům.

Termín: 16. září – 18. září 2016
Předpokládaný harmonogram víkendového pobytového Média víkendu
Pátek 16. září 2016 - do 17.00 hod. příjezd účastníků, večeře, Vzdělávací blok I. – 2 hod.
Sobota 17. září 2016 – snídaně, Vzdělávací blok II – 4 hod., oběd, Vzdělávací blok III – 4 hod., večeře, Vzdělávací
blok III – 2 hod.
Neděle 18. září 2016 – snídaně, Vzdělávací blok IV – 4 hod., oběd, 13.30 hod. odjezd účastníků Média víkendu

Místo konání: Letní Tábor Palcát Domu dětí a mládeže Tábor
Účastnický poplatek Média víkendu činí 100 Kč, hrazeno na místě v hotovosti.
Díky podpoře Jihočeského kraje je ubytování, stravování a programové aktivity pro účastníky Média víkendu zdarma..

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
VÍKENDOVÝ POBYTOVÝ MÉDIA VÍKEND PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pátek 16. září – neděle 18. září 2016
Letní Tábor Palcát Domu dětí a mládeže Tábor

Jméno a příjmení účastníka:

tel.:

e-mail:

Organizace:

Sídlo:

Závaznou přihlášku, prosím, zašlete elektronickou poštou na adresu info@icmtabor.cz
nejpozději do 8. září 2016.

Přijetí závazné přihlášky Vám bude potvrzeno elektronickou poštou.

