"Polityka na młodych językach"
12 maja na Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie w sali Anny Jagiellonki o godzinie
13.00 odbędzie się panel dyskusyjny pt.
"Polityka na językach". Wydarzanie jest jednym
z punktów programu w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Udział w
spotkaniu weźmie młodzież z województwa zachodniopomorskiego reprezentująca
Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje pozarządowe i inne
grupy młodzieżowe formalne i nieformalne. Panel ma na celu wykreowaniu
przestrzeni wymiany myśli między młodzieżą a decydentami i osobami
odpowiedzialnymi za politykę regionalną i młodzieżową. Zapraszamy wszystkich
chętnych do zgłoszenia się. Pod podany adres email echmielewska@wzp.pl

Dzień Europy
W czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży 9
maja odbędzie się Dzień Europy. Z okazji tego wydarzenia zaplanowaliśmy spotkanie
z Szalonym Profesorem, który zapewni nam różne atrakcje między innymi stawianie
włosów dęba i mieszanie kolorów. Nie może was zabraknąć.

Fajne Granty

TMobile organizuje konkurs dla młodych osób,
które mają smykałkę do nowych technologii oraz
programowania. Wystarczy wymyślić działanie
mające na celu promocje nauki programowania lub
nowych technologii w życiu codziennym.
Więcej informacji na stornie TMobile

Nagroda WTO
Nagroda Światowej Organizacji Handlu za najlepszą
pracę dotyczącą polityki handlowej i międzynarodowej
współpracy handlowej. Konkurs jest skierowany głownie
do doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich.
Więcej informacji na stornie internetowej.

Przegląd Zespołów Młodszego
Sortu daNuta
Przegląd Zespołów Młodszego Sortu
daNuta Młode zespoły, które tworzą własne
utwory, grają ze sobą od niedawana i pochodzą z
województwa zachodniopomorskiego zmierzą się w trakcie eliminacji 12 maja na
scenie Piwnicy Kany. Najlepsza ósemka wyłoniona przez jury zmierzy się na drugi
dzień w finale. Więcej informacji na naszej stronie.

Zobacz Pałac Lodowy  Filharmonia
Szczecińska stoi otworem
Powraca kolejna edycja zwiedzania Filharmonii
Szczecińskiej. W wybrane piątki można zobaczyć
między innymi salę kameralną oraz Złotą Salę
Symfoniczną. Bliet kosztuje 5 zł i można go nabyć od 15.30 danego dnia strat jest o
16.30. Więcej informacji na stronie Filharmonii

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

