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Obóz będzie zlokalizowany we wschodnich
Niemczech w Döbeln – mieście z
dogodnym połączeniem kolejowym z
Lipskiem (70 km). Inne większe miasta w
pobliżu to Chemnitz (40 km) i Drezno (50
km). Do Döbeln można również dotrzeć
autostradami A1 4 i A4.
Więcej informacji:
http://camp201 9.nuclearheritage.net
Kontakt: camp201 9@nuclear-heritage.net

Wpłaty:
właściciel konta: Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1 1 01 7406 00
purpose: "camp 201 9"

1 2 – 1 8 sierpnia w
Döbeln (Niemcy)

MIĘDZYNARODOWY
LETNI OBÓZ
ANTYATOMOWY
201 9
Cały tydzień
wymiany,
nawiązywania
kontaktów, dzielenia się wiedzą
i inne aktywności związane z
protestem antyatomowym!

Zapraszamy aktywistów i organizatorów
oraz wszystkich zainteresowanych do

udziału w spotkaniu zorganizowanym przez
Nuclear Heritage Network – nieformalną,
globalną platformę aktywistów
antyatomowych. Jest to niepowtarzalna
możliwość nawiązania kontaktów z innymi
osobami zaniepokojonymi przemysłem
atomowym i związanym z nim lobby, by
przedyskutować strategie, zdobyć wiedzę i
wzmocnić nasze kampanie oraz sieci
kontaktów.

Podczas obozu odbędą się
prezentacje i wykłady, wycieczki
terenowe i warsztaty na wiele
różnych tematów związanych z
energetyką jądrową. Program
będzie mógł być wzbogacony o
pomysły uczestników.
Zapraszamy wszystkich
uczestników do dzielenia się
informacjami i do nakreślenia
działań antyatomowych w ich
regionie.

W czasie obozu będziemy dzielić się

Możesz także pomóc praktycznie np.

obowiązkami, będziemy pomagać grupie
żywieniowej w przygotowywaniu
posiłków i organizować życie obozowe
razem. Obóz zapewni proste jedzenie i
możliwość rozstawienia namiotów. Nie
ma ściśle ustalonych opłat za udział, ale
dobrowolne opłaty zależne od
indywidualnych możliwości są konieczne
dla odbycia się tego wydarzenia. Wpłaty
z góry są mile widziane!

zapewniając tłumaczenie podczas
obozu, tłumaczenie tekstów przed
rozpoczęciem wydarzenia, zajmując się
programem dla dzieci, promując
wydarzenie itd. Zapraszamy wszystkich,
którzy mogliby pomóc w rozstawieniu
infrastruktury obozowej już od 7 - 1 1
sierpnia i tych którzy mogliby pomóc w
pracach związanych z jego
zakończeniem od 1 9 do 21 sierpnia.

