SKPD SAVA e.V.
Sontraer Straße 3
60386 Frankfurt am Main
+ 49 069/ 621 950

drustvo@sava-frankfurt.de
www.sava-frankfurt.de

VABILO NA 25. POSVET
SLOVENSKIH DRUŠTEV, KATOLIŠKIH MISIJ, UČITELJEV,
SOCIALNIH DELAVCEV IN ČLANOV FOLKLORNIH
SKUPIN V NEMČIJI
Posvet bo
od sobote, 8. 5. 2020, do nedelje, 10. 5. 2020
v
»Jugendherberge Wiesbaden«,
Blücherstraße 66 - 68, 65195 Wiesbaden.
Program posveta bo obsegal vzporedne aktivnosti:
• predavanja, okrogla miza – petek, sobota, nedelja,
•
delavnice/varstvo za otroke – sobota,
•
delavnica folklore – petek, sobota,
•
delavnice retorike in petja – sobota.
Dobrodošli tudi spremljevalci, k udeležbi še posebej vabimo družine z
otroki.

POKROVITELJ 25. POSVETA:
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

SKPD SAVA e.V.
Sontraer Straße 3
60386 Frankfurt am Main
+ 49 069/ 621 950

drustvo@sava-frankfurt.de
www.sava-frankfurt.de

Prijavnica za 25. posvet
slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in
članov folklornih skupin v Nemčiji,
ki bo od 8. 5. 2020, do 10. 5. 2020, v Jugendherberge Wiesbaden,
Blücherstraße 66-68, 65195 Wiesbaden.
Spodaj podpisani/a,
(ime in priimek)

(organizacija)

(mail oziroma kontaktni podatki za obvestila)
prijavljam sledeče udeležence na posvet na naslednje dejavnosti:
Aktivnosti/delavnice (označi eno dejavnost)
Ime, priimek

predavanja folklora

otroška
delavnica

ljudsko
petje

retorika

Višina kotizacije znaša 40 € na osebo in se poravna takoj ob prihodu ali predhodno z nakazilom na
račun društva: Frankfurter Sparkasse 1822, IBAN: DE44 5005 0201 0200 4995 13 BIC:
HELADEF1822. V namen nakazila vpišite »POSVET ime priimek« .
Udeležba je brezplačna za otroke do 18. leta in za dva predstavnika iz vsakega društva.
Dobrodošle so družine in spremljevalci. Dodatne informacije navedite kot opombe.
POZOR: rok za prijavo je 17. 4. 2020!!!
Izpolnjeno prijavnico pošljite:
- po pošti na naslov: SKPD SAVA e.V., Sontraer Straße 3, 60386 Frankfurt am Main,
- ali po E-pošti na: drustvo@sava-frankfurt.de.
Obvestila v zvezi s posvetom bomo objavljali na spletni strani društva Sava: http://savafrankfurt.de/.
Morebitne opombe:

Kraj, datum:

Podpis:

