
Anmeldung
Vorname   _____________________________________

Nachname  _____________________________________

Straße, Nr.  _____________________________________

PLZ, Ort  _____________________________________

E-Mail-Adresse  _____________________________________

Telefonnummer  _____________________________________

Geburtsdatum  _____________________________________

Bist du Vegetarier/-in? Ja
 

Nein

Bist du Allergiker/-in? Ja
 

Nein  

(falls ja bitte Allergien angeben)

Unterschrift (bei minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Mit deiner Unterschrift beziehungsweise der deiner Eltern/Erziehungs-

berechtigten bist du beziehungsweise sind deine Erziehungsberechtigten 

damit einverstanden, dass deine Personaldaten bei Tandem und der Ju-

gendbildungsstätte Waldmünchen gespeichert und auf der Teilnehmer/-in-

nen-Liste veröffentlicht werden. Du erklärst dich damit einverstanden, dass 

Fotos und Videos, die während des Seminars gemacht werden, von Tandem 

und der Jugendbildungsstätte Waldmünchen veröffentlicht werden dürfen.

Sende das ausgefüllte Anmeldeformular an:
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch – Tandem
Žaneta Šindlerová | Kristýna Růžičková
Maximilianstraße 7 | 93047 Regensburg
oder per E-Mail an ahoj@ahoj.info

Fragen beantworten wir gerne unter ahoj@ahoj.info oder 
telefonisch unter +49 941 5855716

3-2-1... Film jede! Kamera ab!
ahoj.info-Videoseminar für junge Menschen aus 
Deutschland und Tschechien

Thema:  deutsche und tschechische Redewendungen

Wo:  Jugendbildungsstätte Waldmünchen/Bayern

Wann:  26.–28.2.2016 (Freitag bis Sonntag)

Anmeldeschluss ist der 29.1.2016.

 Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt?

 Du möchtest lernen, ein Video zu drehen und zu 
 schneiden?

 Du möchtest Teil eines deutsch-tschechischen Teams  
 werden?

 Du möchtest mit uns aus der Reihe tanzen?

Dann zögere nicht lange und melde dich an! Das komplet-
te Seminar wird gedolmetscht, Kenntnisse der jeweiligen 
Nachbarsprache sind daher nicht nötig. Vielmehr solltet ihr 
Lust haben, deutsche und tschechische Redewendungen fil-
misch aufzubereiten und neue Kontakte zu knüpfen.

(Die Teilnahme inklusive Verpflegung und Unterkunft ist kostenlos, 
Fahrkosten werden zu 70 Prozent rückerstattet.)

Tandem
Koordinační centrum 
česko-německých 
výměn mládeže

Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch

Tandem Plzeň

Riegrova 17  |  306 14 Plzeň

Tel.: +420 377 634 755 
Fax: +420 377 634 752

tandem@tandem-org.cz 
www.tandem-org.eu 
www.ahoj.infoNavštivte nás také na facebook.com/ccentretandem

Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/ahoj.info

 

3-2-1… Film jede! Kamera ab!
Videoseminář ve Waldmünchenu pro 
mladé lidi z Česka a Německa



Tandem
Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch

Koordinační centrum 
česko-německých 
výměn mládeže

3-2-1... Film jede! Kamera ab!
ahoj.info-Videoseminar für junge Menschen 
aus Deutschland und Tschechien

Tandem Regensburg

Maximilianstraße 7  |  93047 Regensburg

Tel.: +49 941 585 57-0 
Fax: +49 941 585 57-22

tandem@tandem-org.de 
www.tandem-org.eu 
www.ahoj.info

Přihláška
Jméno  _____________________________________

Příjmení  _____________________________________

Ulice, č.p.  _____________________________________

Město, PSČ  _____________________________________

Kontaktní e-mail  _____________________________________

Telefonní číslo  _____________________________________

Datum narození  _____________________________________

Vegetarián/ka? Ano
 

Ne

Alergie? Ano
 

Ne  

(pokud ano, jaké)

Podpis (u mlaších 18 let podpis zákonného zástupce)

Podpisem uděluji Tandemu a Jugendbildungstätte Waldmünchen 

souhlas ke zpracování poskytnutých údajů a jejich uvedení na účastnické 

listině semináře. Jsem srozuměn/a s tím, že během workshopu budou 

pořizovány filmové a fotografické záznamy a dávám souhlas k tomu, 

aby tyto záznamy směli Tandem a Jugendbildungsstätte Waldmünchen 

dále využívat pro účely práce s mládeží na internetových stránkách 

a v publikacích.

Zašli vyplněnou přihlášku na adresu:
Koordinační centrum česko-něm. výměn mládeže 
Tandem
Pauline Tschakert
Riegrova 17 | 301 00 Plzeň
nebo se přihlaš online: 
na www.ahoj.info/article/3-2-1-kamera-jede-film-ab

Dotazy ti rádi zodpovíme na: 
 ahoj@ahoj.info nebo +420 377 634 757

3-2-1... Film jede! Kamera ab!
Videoseminář ve Waldmünchenu pro mladé lidi 
z Česka a Německa

Téma:  české a německé slovní obraty, přísloví a rčení

Kde:  Jugendbildungsstätte Waldmünchen/Bavorsko

  (doprava z Domažlic shuttlebusem na místo

  a zpět zajištěna)

Kdy:  26.–28.2.2016 (pátek až neděle)

Uzávěrka přihlášek je 29.1.2016, poté obržíš organizační 
a programové informace.

 Je ti mezi 16 a 26 lety?

 Chtěl/a bys zkusit a naučit se natáčet a stříhat video?

 Chtěl/a by ses stát součástí česko-německé party?

 Chtěl/a bys s námi vybočit z řady?

Tak neotálej s přihlášením. Celý seminář bude tlumočen, 
znalost němčiny tedy není nutná, mnohem důležitější je 
mít chuť, české a německé slovní obraty filmově zpracovat 
a navázat nové kontakty.

(Účast včetně ubytování a stravování je zdarma, náklady na dopravu 
budou ze 70 % zpětně převodem na bankovní účet uhrazeny)

Besuchen Sie uns auch auf facebook.com/ccentretandem

Navštivte nás také na facebook.com/ahoj.info

 


