EU+PIK@: EU-KAMP »EVROPA IN PODJETNOST«,
druga izvedba 7. - 9. 3. 2014

RAZPIS, PRIJAVE, IZBOR
PRIJAVNA NA EU-KAMP IN IZBOR UDELEŽENCEV – do 20. februarja 2014
Na EU-Kamp v okviru projekta EU+PIK@ se lahko prijavijo dijaki tretjih ali četrtih letnikov srednjih šol
iz celotne Slovenije.
Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico. V primeru, da je dijak, ki se prijavlja na EU-Kamp mladoletna
oseba, je obvezen tudi podpis starša ali skrbnika (Izjava).
Prijave izpolnite do 20. februarja 2014.
Število mest na EU-KAMP je omejeno na 40 dijakov. V primeru večjega zanimanja bodo udeleženci
izbrani po naslednjih kriterijih (zaporedje kriterijev od najpomembnejšega do najmanj
pomembnega):
1. So dijaki 4. letnikov srednjih šol, ki so svojo sodelovanje v projektu EU+PIK@ preliminarno potrdile
v fazi prijave projekta1.
2. So dijaki 4. letnika drugih sprednjih šol.
3. Jim bo šola priznala udeležbo na EU-KAMP kot OIV2 (obvezen žig šole).
4. Vrstni red prijav (datum dospelosti na MFDPŠ).
Rok za prijavo: 20. februar 2014 ali do zapolnitve mest.
Prijavljeni dijaki bodo prejeli obvestilo o sprejemu na EU-Kamp.
UDELEŽBA je BREZPLAČANA
EU-Kamp je za udeležence brezplačen. Udeleženci bodo imeli krite stroške malice ob prihodu v Celje,
dva dni nastanitve v CŠOD Štrk ter dva polna penziona. Organiziran bo tudi brezplačen prevoz iz Celja
(izpred MFDPŠ) v CŠOD Štrk in nazaj. Udeleženci pridejo v Celje (na MFDPŠ) v lastni režiji .
Vodja projekta: izr. prof. dr. Nada Trunk Širca
Vodja programa: doc. dr. Valerij Dermol
Asistentka projekta: Gaja Gologranc, mag. pol.
Dodatne informacije: gaja.gologranc@mfdps.si

1

V okviru dogodka EU-Kamp imajo do 3 dijaki 4. letnika iz le- teh šol prednost pri izbiri, v primeru večjega
zanimanja kot je prostih mest.
2
MFDPŠ ima v katalogu OIV (http://www.zrss.si/default.asp?rub=251) prijavljen program Eureka - Kakšne
priložnosti mi nudi Evropska unija.

PREVOZ CELJE - CŠOD ŠTRK
Prevoz z avtobusom v in iz CŠOD Štrk bo organiziran v okviru EU-KAMP. Prevoz bo zagotovljen v petek
7. 3. 2014 izpred MFDPŠ, kamor se bodo udeleženci tudi vračali, v nedeljo 9. 3. 2014 okoli 15. ure.
NASTANITEV: CŠOD ŠTRK (PTUJ)
Vsi stroški nastanitve udeležencev v CŠOD Štrk so kriti s strani organizatorjev EU-KAMP.
Udeleženci bodo v CŠOD Štrk imeli dve nočitvi z dvema polnima penzionoma. Udeleženci bodo
nastanjeni v 3-6 posteljnih sobah. Posteljnina je zagotovljena.
Več informacij o CŠOD Štrk je dostopnih na http://www.csod.si/dic.php?p=dom&domid=20.
HRANA
V času trajanja EU-Kamp bodo zagotovljeni naslednji obroki za udeležence:
Petek, 7. marec 2014

Malica ob prihodu na MFDPŠ
Večerja v CŠOD Štrk

Sobota, 8. marec 2014

Zajtrk, kosilo in večerja v CŠOD Štrk

Nedelja, 9. marec 2014

Zajtrk in kosilo v CŠOD Štrk

Gaja Gologranc, mag. pol.
Asistentka projekta

Seznam SŠ, ki so se v fazi prijave projekta odločile za sodelovanje v projektu in bodo imele v
okviru dogodkov EU+PIK@ prednost pri prijavah: 1) Srednja upravno administrativna šola Ljubljana,
2) Gimnazija Jesenice, 3) Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 4)
Dvojezična srednja šola Lendava, 5) Srednja Zdravstvena šola Ljubljana, 6) Ekonomska šola Celje;
Gimnazija in strokovna šola, 7) Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, 8) Šolski center
Maribor - Srednja lesarska šola Maribor, 9) BIC Ljubljana - Živilska šola, 10) Gimnazija Antonio Sema
Piran, 11) Šola za horikulturo in vizualne umetnosti Celje.

