Sporočilo za javnost
Chambéry, 1. marec 2022

Prijavite se k projektu
Mladi na vrhu 2022!
Sedma izdaja mednarodnega dogodka "Mladi na vrhu" bo potekala 12. julija 2022 (v noči med
12. in 13. julijem 2022). Prijave so odprte!
Skupna tema letošnje izdaje je »Voda v vseh njenih oblikah«.
Zavarovana območja, organizacije, mladinska društva, lokalni poklicni delavci, planinske
koče z vseh koncev Alp in Karpatov: vsi ste vabljeni, da sodelujete pri tem vzgojnem dogodku
in načrtujete svojo vzgojno dejavnost na skupno temo.

Za kaj gre?
"Mladi na vrhu" je mednarodni dogodek, ki poteka istočasno v različnih
državah. Ima močno simbolično razsežnost: mladim ljudem nudi
priložnost, da en dan in eno noč doživljajo gorsko okolje na različnih
koncih Alp in Karpatov. Vse prijavljene organizacije so povabljene, da
pripravijo pohod in prenočitev v gorah, dejavnost na skupno temo
»Water in all its forms« ter vzgojne dejavnosti, ki bodo mladim
generacijam pomagale odkrivati gorsko naravo. Dogodek pušča veliko
prostora krajevnim pobudam.
Pomembno: Pogoji izdaje 2022 so lahko odvisni od nadaljnjega
poteka koronavirusne krize.

Za koga?
Za vse skupine mladih v starosti od 6 do 28 let.
Skupine mladih, ki živijo v alpskih in karpatskih
dolinah, so zelo toplo vabljene k sodelovanju.
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Opravite spletno prijavo svojega dogodka do 15. april 2022.
Med izpolnjevanjem spletnega obrazca boste povabljeni, da na
kratko opišete načrtovane dejavnosti obeh dni. Po opravljeni prijavi
bo vaš dogodek vključen v oddelek "dogodki" na spletni strani in vaš
kratki opis bo na voljo za ogled.
Izpolnitev obrazca ni v nobenem smislu obvezujoča za vas; z njegovo izpolnitvijo le sporočate, da ste
zainteresirani za sodelovanje pri izdaji 2022. Sodelovanje je brezplačno. Člani mreže ALPARC lahko
pod določenimi pogoji pridobijo finančno pomoč. Podrobnejše informacije vam bodo dane na
razpolago po predložitvi prijavnega obrazca.

•

Izbrane posnetke izdaje 2021

•

Preberite si predstavitev projekta

•

Obiščite spletno stran projekta

Sledite nam na družbenih omrežjih:

Stik:
ALPARC
Mreža zavarovanih območij v Alpah
info@alparc.org
+33 04 79265502

Osmi izdajo projekta Mladi na vrhu usklajuje ALPARC ob finančni podpori in Kneževine Monako.
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