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Wie sieht die Zukunft für die Demokratie im
digitalen Zeitalter aus? Wir sind der Meinung,
das hängt von uns ab.
Auf dem diesjährigen ahoj.info-Videoseminar
macht #Demokratie digital konzentrieren wir
uns daher auf die Online-Welt und wie man sich
in dieser möglichst verantwortungsvoll verhält.

Jaká je budoucnost demokracie v digitálním
věku? Taková, jakou ji uděláme.

Was erwartet dich?
Bei unserem tschechisch-deutschen Seminar
erhältst du die Möglichkeit, mit audiovisuellen
Techniken zu arbeiten, Inspiration von unserem
Referenten Dr. Bastian Vergnon zu erhalten und neue
Gleichgesinnte aus beiden Ländern kennenzulernen.

Co tě čeká?
Na našem česko-německém semináři
si zkusíš práci s audiovizuální technikou,
získáš inspiraci od odborného referenta
(Dr. Bastian Vergnon) a hlavně poznáš
nové zajímavé lidi z obou zemí.

Erfahrungen im Filmen und Schneiden sind keine
Voraussetzungen, ebenso wenig Vorkenntnisse
der jeweiligen Nachbarsprache, da das gesamte
Seminar gedolmetscht wird. Die einzige
Teilnahmebedingung ist deine Anmeldung :)

Nemusíš mít zkušenosti s natáčením
ani stříháním videí. Německy umět taky
nemusíš – celý seminář bude tlumočen.
Jediné, co musíš, je poslat nám přihlášku :)

• Teilnehmer/-innen: zwischen 16 und 26
aus DE und CZ
• Datum: 22.-24.03.2019
• Ort: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
(Bayern)
• Kosten: Die Teilnahme inkl. Verpflegung/Unterkunft ist kostenlos; die Fahrtkosten werden
übernommen (2. Klasse Bahn oder Bus).
• Die Teilnehmenden aus Deutschland sind während
der Veranstaltung unfall- und haftpflichtversichert.
• Anmeldung bis zum 20.02.2019 per E-Mail an
ahoj.info@gmail.com
• Weitere Informationen: www.ahoj.info

Na letošním videosemináři ahoj.info
#Digitalizuj Demokracii se proto zaměříme
na on-line svět. A na to, jak se v něm
chovat zodpovědně.

• Účastníci/ce: mezi 16-26 lety z ČR a DE
• Datum: 22. – 24. 3. 2019
• Místo: Jugendbildungsstätte Waldmünchen
(Bavorsko)
• Cena: Účast včetně ubytování a stravování
je zdarma! Náklady na dopravu budou ze
70% zpětně uhrazeny.
• Účastníci z ČR mají během akce zajištěno
zdravotní a úrazové pojištění, stejně jako
pojištění odpovědnosti za škodu.
• Přihlašování do 20. 2. 2019 na e-mail
ahoj.info@gmail.com
• Více informací na www.ahoj.info.

PŘIHLÁŠKA

ANMELDUNG
Vorname:
Nachname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
E-Mail:
Telefonnummer:
Geburtsdatum:

Jméno:
Příjmení:
Ulice, č.p.:
Město, PSČ:
Kontaktní e-mail:
Tel. číslo:
Datum narození:

Vegetarier/-in: JA NEIN
Allergiker/-in: JA NEIN
Falls ja, bitte Allergien angeben:

Vegetarián/ka: ANO
Alergie: ANO
NE
Pokud ano, které:

Welche sozialen Netzwerke nutzt du?

Které sociální sítě používáš?

Facebook
Twitter
Tumblr
LinkedIn

Instagram
YouTube
Pinterest
Andere

Wie erfahren bist du bereits im Themenbereich

Facebook
Twitter
Tumblr
LinkedIn

NE

Instagram
YouTube
Pinterest
Jiné

Jak moc se vyznáš ohledně tématu demokracie?

Demokratie?
Ich kenne mich gut damit aus
Ich kenne mich
ein bisschen damit aus
Ich habe keine Ahnung

Wie erfahren bist du im Themenbereich
Soziale Medien?
Ich kenne mich gut damit aus
Ich kenne mich
ein bisschen damit aus
Ich habe keine Ahnung

Ich bin damit einverstanden, dass die eingetragenen Daten
von den Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch – Tandem in Regensburg und Pilsen
erhoben und verarbeitet werden, und zwar ausschließlich zu
Zwecken der Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung
und zur Unterstützung des deutsch-tschechischen
Jugendaustauschs. Die Einwilligung ist zeitlich unbefristet.
Ich bin damit einverstanden, dass während des Workshops
Film- und Fotoaufnahmen gemacht werden. Ferner stimme
ich zu, dass Tandem diese zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, u.a. in Publikationen und auf Internetseiten,
veröffentlicht.

dobře

jen okrajově

vůbec

Jak moc se vyznáš ohledně tématu sociálních sítí?
dobře

jen okrajově

vůbec

Souhlasím se zpracováním vyplněných osobních údajů
Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže
Tandem, Západočeské univerzity v Plzni a Koordinačním
centrem česko-německých výměn mládeže Tandem,
Bavorského kruhu mládeže a Jugendbildungsstätte
Waldmünchen, Německo (dále jen „správci“), a to výhradně
za účelem organizace a vykazování akce a podpory
česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem srozuměn/a s tím,
že během semináře budou pořizovány filmové a fotografické
záznamy zachycující přítomné osoby a souhlasím, aby tyto
záznamy směly Tandem a Jugendbildungsstätte
Waldmünchen dále využívat pro účely práce s mládeží
v publikacích a na internetových stránkách.

Unterschrift:

Podpis:

Ort, Datum:
Schicke die ausgefüllte Anmeldung bis zum
20.02.2019 an ahoj.info@gmail.com.

Místo, datum:
Vyplněnou přihlášku pošli do 20. 2. 2019 na
ahoj.info@gmail.com.

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

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

