
Mezinárodní
anti – atomový

letní kemp 2019

12.-18.srpna 2019 v
Döbelnu (Německo)

Týden anti-
atomových témat,
vzájemných debat,
výměny zkušeností a
mnoho dalšího!

Místo kempu se nachází ve východním
Německu – Döbeln je městem s dobrým
spojením do Lipska (70 km). Dalšími
velkými městy v okolí jsou Chemnitz (40
km) a Drážďany (50 km). Do Döbelnu
můžete kromě jiného přijet po dálnicích
A14 a A4.

Další informace:
http://camp2019.nuclearheritage.net

Kontakt: camp2019@nuclear-heritage.net

Dobrovolné finanční příspěvky můžete
zasílat na:
Greenkids e.V.
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
purpose: "camp 2019"
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Během kempu na Vás čeká mnoho
přednášek, exkurzí a workshopů k
nejrůznějším tématům z jaderné
oblasti.
Program bude otevřený pro další
nápady.

Zveme všechny účastníky ke
sdílení vlastních vědomostí,
zkušeností a k debatám s ostatními
účastníky kempu o jaderné
energetice ve vlastním regionu.

Zveme aktivisty, organizace a všechny další
zájemce k účasti na mezinárodní akci, kterou
organizují sdružení Nuclear Heritage Network,
informační globální platformy, sdružující anti –
atomové organizace a aktivisty. Společný letní
kemp bude důležitou a jedinečnou příležitostí,
jak navázat kontakt s ostatními lidmi, kteří jsou
znepokojeni plány jaderného průmyslu a jejich
lobby. Budeme zde společně diskutovat o
společných strategiích a učit se, jak posílit své
kampaně a rozšířit naše řady.

Během kempu se budou rozdělovat úkoly,
budeme například pomáhat obědové skupině
s přípravou jídla, tak abychom zajistili hladký
běh celého kempu. V kempu bude zajištěno
jednoduché stravování a možnost kempování.
Není stanoven pevný účastnický poplatek, ale
určitý příspěvek podle Vašeho vlastního
uvážení a finančních možností je nutný. Z
těchto příspěvků se totiž bude financovat běh
celého kempu. Stejně tak vítáme jakýkoli jiný
Váš dobrovolný příspěvek.

Zveme také zájemce o praktickou pomoc na
zajišťování kempu, jako tlumočení během
kempu, překlady textů před samotným
konáním kempu, zajištění dětského programu
během kempu, přípravy akce atd.

Prosíme všechny, kdo chtějí přispět svou
pomocí na přípravách letního kempu a při
budování kempové infrastruktury ve dnech 7.-
11.srpna nebo při závěrečných úklidových
pracích a demontáži kempu ve dnech 19.-
21.srpna, aby nám přijeli pomoci.




