SUMMER MINDBLOOMING - WARSZTATY DLA DZIECI

Wakacje to dla dzieci czas przede wszystkim odpoczynku od
nauki w ciemnych klasach, ale zespół INKU przygotował warsztaty, które nie tylko
będą okazją do zabawy, ale również zetkną się z nauką, której nie znają. SUMMER
MINDBLOOMING to możliwość na spędzenie ciekawie czasu wśród rówieśników,
poznając świat biologii oraz historii sztuki.Zapraszamy na SUMMER MINDBLOOMING,
czyli warsztaty dla dzieci, które odbędą się 14 lipca 2017 r. w INKU Szczecińskim
Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90), w godzinie 10:00- 15.30. Zapraszamy
dzieci w wieku od 8 do 12 lat.Jest tylko 15 miejsc, dlatego warto się spieszyć.
Decyduje kolejność zgłoszeń! Więcej informacji na stronie :
http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/summer-mindblooming-warsztaty-dla-dzieci/

Erasmus +
W ramach programu studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na
studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w
programie.Na każdym z trzech poziomów studiów można
skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas
pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Do
całkowitej liczby miesięcy są wliczane w ramach każdego poziomu studiów –
wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”). Nowością
w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną
praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od
ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania
mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na
wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.Więcej informacji na
stronie: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Info_Studenci.pdf

XXIV Międzynarodowe Młodziezowe warsztaty Muzyczne

Zapraszamy na XXIV Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty
Muzyczne odbędą się w dniach 3 - 16.07.2017 r. w Szczecinie w
Zamku Książąt Pomorskich.Projekt organizowany jest z myślą o
uzdolnionej młodzieży szkół średnich i studentach uczelni muzycznych z Polski i
zagranicy. Warsztaty w Szczecinie to idealna szansa na rozwój umiejętności młodego
instrumentalisty. Proponujemy wspólną pracę nad przygotowaniem i wykonaniem
repertuaru, która daje możliwość zdobycia niejednokrotnie pierwszych doświadczeń
związanych z muzykowaniem w orkiestrze o pełnym składzie i z profesjonalnym
programem koncertowym, a także ważnym doświadczeniem w kształtowaniu własnej
osobowości artystycznej i istotnym etapem otwierającym ich indywidualną solową
aktywność.
Młodzi instrumentaliści mają okazję współuczestniczyć w tworzeniu wydarzeń
muzycznych dzięki współpracy z uznanymi artystami i pedagogami. zapraszamy po
więcej informacji : http://zamek.szczecin.pl/kalendarz.php?id=6385

Pomerania Film
Zachodniopomorski Fundusz Filmowy rozpoczął nabór wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.
Donatorami Funduszu są Województwo Zachodniopomorskie,
Miasto Koszalin i Miasto Szczecin.
Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska uwzględniając
kandydatury Donatorów Funduszu powołała Radę Programową ZFF w składzie:
Joanna Pieciukiewicz, Marek Osajda, Paweł Strojek.
Zapraszamy po więcej informacji: http://szpak.szczecin.pl/kalendarz.php?id=6404

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza do udziału
w konkursie „Granty sołeckie 2017”.
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących
sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.Celem Konkursu jest
wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz
wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w
Województwie.Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu
strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w
Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”. Więcej informacji na stronie
: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-marszalka-wojewodztwazachodniopomorskiego-granty-soleckie-2017

Konkurs Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z
NGO 2017”.Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z
terenu województwa zachodniopomorskiego. Z uwagi na umożliwienie porównania
rozwiązań stosowanych w różnej skali i uwarunkowaniach, oceny będą dokonywane w
trzech grupach jednostek, tj.:powiaty i miasta na prawach powiatów, gminy miejskie i
miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Nabór wniosków konkursowych prowadzony
będzie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego do dnia 20 lipca 2017 r. Zapraszamy po więcej
informacji: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-samorzadowy-lider-wspolpracy-zngo-2017

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

