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Wandering Star
Wymiana międzynarodowa,
Rostock, Niemcy
Data: 31 lipca  7 sierpnia 2017
Interesujesz się breakdancem,
teatrem, muzyką,street artem,
tworzeniem filmów
wideo? Chcesz wziąć udział w
warsztatach w jednym z
powyższych tematów i uczyć się
od profesjonalnych
trenerów? Zgłoś się do udziału
w wymianie!Otwieramy rekrutację do wakacyjnego projektu w Niemczech!
Poszukujemy chętnych osób do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej
„Wandering Star”, która odbędzie się w dniach 31 lipca –07 sierpnia w Rostoku w
Niemczech. Wybierz warsztaty, które Ci się podobają, poznaj nowych przyjaciół,
poszerz swoje horyzonty i zdobądź nowe umiejętności.
Więcej informacji na facebooku.

Employ yourSelf
Wymiana międzynarodowa,
Ryga, Łotwa
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Data: 713 sierpnia (+2dni
podróży)
Otwieramy rekrutację do
wakacyjnego projektu w Łotwie.
Poszukujemy chętnych osób do
wzięcia udziału w wymianie
młodzieżowej „Employ
yourSelf”, która odbędzie się w
dniach 7– 13 sierpnia w Rydze w Łotwie.Głównym celem projektu jest zainicjowanie
sieci inicjatyw społecznych zajmujących się problemami lokalnymi i
globalnymi, umożliwiając młodym ludziom komunikowanie się i współpracę na
rzecz rozwoju osobistego i społecznego. Naszym celem jest również umożliwienie
uczestnikom praktykowania zarządzania talentami, pomysłami i ambicjami, aby
móc rozpocząć i realizować własne inicjatywy.Więcej informacji na facebooku

Programowanie IAI
Webcamp #3
Rozpoczęły się zapisy na
bezpłatne warsztaty
programowania IAI Webcamp
#3,które odbędą się w
Technoparku Pomerania na
początku lipca.Warsztaty
przeznaczone są dla osób
znających podstawy
programowania stron internetowych,które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i w
przyszłości podjąć pracę w branży IT. Szkolenie będzie trwać pięć dni (od 3 do 7
lipca).Nowe umiejętności.Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu
projektowania i programowania nowoczesnych stron,sklepów i aplikacji
internetowych. Pomogą im w tym specjaliści z firmy IAI S.A. – lidera w branży
sklepów internetowych w Polsce i Europie.Celem warsztatów jest podnoszenie
umiejętności programistów i zwiększanie ich liczby na rynku pracy.Udział w
wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, którzy posiadają podstawową
wiedzę z zakresu programowania.Zapisy na IAI Webcamp #3 potrwają do 26
czerwca. Aby zgłosić swój udział, należy wejść na stronę wydarzenia i wypełnić
ankietę. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie internetowej
: http://www.webcamp.iaishop.com/

Dom Kultury 13 Muz zaprasza
do Galerii "Na Strychu" na
wernisaż.
Zapraszamy na wystawe
"Grafcy" jest ona
podsumowaniem dwóch
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lat istnienia Pracowni Grafiki
Cyfrowej prowadzonej przez dr
hab. Arkadiusza Marcinkowskiego, prof. AS oraz dr Martę Dziomdziorę,
funkcjonującej w ramach Katedry Grafiki Interdyscyplinarnej Wydziału Sztuk
Wizualnych Akademii Sztuki.Prezentowane projekty, dla których punktem wyjścia
jest cyfrowa matryca, łączą różne formy współczesnej oraz tradycyjnej wypowiedzi
artystycznej, często wymykając się jednoznacznej przynależności
medialnej.wystawa otwarta 23.06.2017  30.07.2017 Galeria "Na Strychu"
Więcej informacji na stronie internetowej.

Szczecińskie Spacery Miejskie
Zapraszamy na Szczecińskie
Spacery Miejskie ;Początek: CIT
w szklanym pawilonie na Alei
Kwiatowej.Przed nami kolejna
odsłona Szczecińskich Spacerów
Miejskich, podczas których
przemierzając ulice Szczecina z
wykwalifikowanymi przewodnikami poznamy niezwykłe losy naszego
miasta. Zwiedzanie odbywać się będzie w każdą sobotę, od 13 maja do 9 września
br. w godzinach 11.00  zwiedzanie w jęz. polskim # czas trwania ok. 1,5 godz.
12.30  zwiedzanie w jęz. angielskim # czas trwania ok. 1,5 godz.
14.00  zwiedzanie w jęz.niemieckim # czas trwania ok. 1,5 godz.
Więcej Informacji na stronie internetowej.

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