Запрошуємо на XIII молодіжний пленер Національного студентського
союзу
У студентської родини очікування літа викликає особливу ейфорію, проте з
наближенням серпня вона захопить усіх, адже лідерське літо неможливе без
пленеру, без Коблево, без НСС!
Тож з 22 по 28 серпня відбудеться XIII міжнародний пленер Національного
студентського союзу з питань студентського самоврядування, стратегічного
планування та фізичного виховання студентської молоді.
Місце проведення пленеру незмінне – навчально-оздоровчий табір
“Політехнік-3” Національного університету “Львівська політехніка” (с.
Коблеве Березанського району Миколаївської області).
Хочеш почути відповідь на питання з чого розпочати успішний молодіжний
start-up? Літній форум, табір, школа чи фестиваль - потребуєш інструкції
організатора? Маєш ідею крутого та корисного молодіжного проекту, лише
трішки не вистачає досвіду? Тоді радо запрошуємо до участі! Пленер у
Коблево із літньою прокачкою “Проекти. Івенти. Стартапи”. Команда спікерів
радо поділиться своїм досвідом на узбережжі Чорного моря.
Навчальна складова заходу включатиме лекції, тренінги та семінари для
особистісного розвитку та розширення кругозору можливостей молоді,
тренінги з проектного менеджменту, цікаві ігри та симуляції. Ми також не
забуваємо, що місце проведення – сонячний берег Чорного моря, тому цікавий
відпочинок та шоколадна засмага гарантується.
РЕЄСТРАЦІЯ
доступна
за
посиланням:
https://goo.gl/forms/IXcqNK3A8DKMANJM2. Дедлайн реєстрації: 5 серпня,
15:00. Кількість місць на участь у Пленері обмежена.
Організаційний внесок:
 реєстрація до 20 липня – 1500 грн.
 реєстрація до 27 липня – 1650 грн.
 реєстрація до 5 серпня – 1800 грн.
Зазначена сума покриває проживання, 3-разове харчування, роздаткові і
методичні матеріали та інтеграційну і культурну програму заходу. Вікове
обмеження - з 18 до 35 років.
Слідкуй за новинами щодо заходу на сторінці Пленеру у Facebook:
https://www.facebook.com/koblevo.nss/

Організатори заходу:
 Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Національний
студентський союз”;
 Колегія студентів і аспірантів Національного університету “Львівська
політехніка”;
 Львівське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України.
Додаткову
інформацію
можна
отримати
електронною
поштою
nsspress@gmail.com або у співголів оргкомітету заходу:
 в.о. президента НСС Анастасії Козак (тел. 096-365-91-47);
 начальника Львівського обласного відділення Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолія Ігнатовича
(тел. 067-603-80-03).

