
МІЖНАРОДНИЙ
АНТИ-АТОМНИЙ
ЛІТНІЙ ТАБІР

2019

12-18 серпня
Дебельн (Німеччина)

Один тиждень
обміну досвідом та
знаннями, нетворкінгу та
інших активностей на
анти-атомну тематику

Місце проведення табору знаходиться у
Східній Німеччині. Дебельн - це містечко
яке має гарне залізничне сполучення з
Лейпцигом (70 км). Серед інших міст,
розташованих поблизу: Хемніц (40 км) та
Дрезден (50 км). Також ви можете
потрапити у Дебельн з траси А14 та А4.

Більше інформації:

http://camp2019.nuclearheritage.net

Для зв’язку: camp2019@nuclear-
heritage.net

Для внесків:
Отримувач: Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
Призначення платежу: “camp 2019”
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На таборі ви зможете долучитися
до презентацій і лекцій, екскурсій
та воркшопів які будуть стосуватися
безлічі тем атомного спрямування.

Ваші ідеї та пропозиції щодо змісту
програми вітаються.

Ми заохочуємо кожного з
учасників ділитися інформацією
в галузі або окреслити ситуацію
з анти-атомним рухом у вашому
регіоні.

Активісти, організатори та всі
зацікавлені запрошуються до участі у
зборах, організованих неофіційною
всесвітньою платформою анти-атомних
активістів “Мережа Ядерної Спадщини”
(Nuclear Heritage Network). Це важлива
та цінна можливість познайомитися з
іншими людьми, занепокоєними
атомною індустрією та їх лобі, щоб
обговорити стратегії, вивчити та
покращити наші кампанії та мережі.

Протягом табору ми будемо
розділяти обов’язки, допомагати на
кухні в приготуванні їжі, та будемо
разом забезпечувати життя табору.
Ви будете забезпечені простою їжею
та можливостями для кемпінгу.
Фіксованої плати за участь в таборі не
встановлено, проте самостійні внески
визначеного вами розміру необхідні
щоб табір відбувся.

Ви також можете долучитися практично
З перекладом під час табору чи адаптацією
текстів вашою мовою до нього, дитячою
програмою, поширенням інформації щодо
заходу, тощо.

Також, ми просимо кожного, хто має змогу
долучитися до облаштування табору вже
7-11 серпня, або допомогти прибрати
наслідки перебування 19-21 серпня.




