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Gdzie spędzić wakacje?
Najbliższe działania - gra
miejska i warsztaty
kulturowe
Konkurs na hasło konferencji
o przyszłości Europy

GDZIE JECHAĆ NA WAKACJE?

Pewnie część z Was zastanawia się gdzie bezpiecznie
udać się na wakacje? Na stronie European Best
Destinations znajdziecie listę krajów i miejsc, gdzie jest
najbezpieczniej pod względem występowania wirusa
COVID-19. I tak na liście znalazła się min. Malta, greckie
wyspy, Tbilisi, Zagrzeb, czy polski Gdańsk i Warszawa!
Na stronie Re-open UE znajdziecie również aktualne
obostrzenia w podróżach do krajów Unii Europejskiej.

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA

Gra miejska i
warsztaty
kulturowe dla osób
55+ to działania
jakie planujemy na
lipiec 2020.
Zapraszamy do
WARSZTATY Z POZNAWANIA
udziału!
INNYCH KULTUR

W lipcu dla osób 55+ z regionu łódzkiego
planujemy zorganizować warsztaty z
poznawania innych kultur. W programie
poznanie życia seniorów w innych krajach, ale
także poznanie kultury i kuchni krajów
europejskich.
10 lipca spotykamy się w restauracji
Montenegro, a 16 i 17 lipca spotykamy się
online i będziemy rozmawiać o Bułgarii i
Czechach. Zapisy jak zawsze mailowo.

GRA MIEJSKA
26 lipca o godzinie 11.00 zapraszamy pod
nasze biuro na Sienkiewicza 55. Stąd 4osobowe drużyny wyruszą, aby wykonać kilka
zadań w przestrzeni miejskiej związanych ze
wsparciem naszego miasta przez UE.
Najlepsza drużyna wygrywa 4 karty do
Manufaktury o wartości 50zł każda.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH
DZIAŁANAICH ONLINE

Zapoznaj się ze
zbliżającymi się
działaniami online
Punktu Informacji
Europejskiej Europe
Direct Łódź.
UWAGA!KONKURS!

Masz pomysł na hasło promujące
konferencję o przyszłości Europy?
Ogłaszamy konkurs skierowany do
pełnoletnich mieszkańców
województwa łódzkiego!
Każdy z Was może zgłosić 3 hasła.
Konkurs trwa od 1 do 30 czerwca
2020 roku.
Na Wasze prace wraz z imieniem,
nazwiskiem, wiekiem oraz
miejscowością zamieszkania
czekamy pod adresem e-mail
europedirectlodz@newtechlodz.com

źródła: https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/coronavirus-safest-holiday-destinations/
https://reopen.europa.eu/pl

