YOUTH AT THE TOP 2016
EXPRESSION OF INTEREST
izjava o nameri
Pomembno:
- Vsaka organizacija lahko istočasno organizira več dogodkov na različnih lokacijah. V tem primeru
vas prosimo, da za vsak dogodek izpolnite ločen obrazec.
Izpolnitev obrazca vas ne zavezuje k ničemer, vendar nam omogoča opredelitev potencialnih
dogodkov za organizacijo pilotne izvedbe v letu 2016 in identifikacijo potencialnih partnerjev.
Prosimo vas, da obrazec izpolnite in najkasneje do 15. marca 2016 pošljete na naslov:
letizia.arneodo@alparc.org

ORGANIZACIJA
Naziv organizacije
Naziv
območja

zavarovanega

(v kolikor se razlikuje od naziva
upravljavca)

Naslov
Država
Internetna stran
Član društva ALPARC

DA / NE

KONTAKTNA OSEBA
Ime
Priimek
Naziv delovnega mesta
Telefon
E-pošta
Član ALPARC-ove delovne
skupine »Izobraževanje«

DA / NE

DOGODEK YOUTH AT THE TOP 2016 – 16. julij 2015
DA, naša organizacija je pripravljena sodelovati pri organizaciji lokalnega dogodka v sklopu
izvedbe čezalpske prireditve »Youth at the Top« 2016, ki bo potekala dne 12. julija 2016
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Razmišljamo o organizaciji naslednjega dogodka:

Prazna polja, ki jih trenutno še ne morete izpolniti lahko pustite prazna. Opise oz idejo
boste lahko naknadno dopolnili ali spremenili.
Kraj /
Lieu / destination
Prenočišče
Hébergement pour la nuit en
montagne (refuge, autre ?)
Imate znano ciljno skupino
mladih?
Gre za obstoječo, že oblikovano
skupino?
Jo je potrebno še oblikovati? Če
da, kako jo boste oblikovali? Ste
že kontaktirali katero izmed
lokalnih organizacij?

Drugi partnerji? Imate že
identificirane
lokalne
partnerje?
Imate že izbranega umetnika
/ fotografa?
Kakšna je vaša zamisel
dogodka?
(za zdaj zadostuje krajši
opis ideje)

Predvidene dejavnosti
Financiranje:
kateri so predvideni finančni
viri?
Financiranje:
kakšne
je
obseg stroškov (brez stroška
dela)?
(na primer: nastanitev, hrana,
prevoz, najem vodnikov, fotografa,
ipd.)

Kontakti: ALPARC +33 4 79 26 55 00 letizia.arneodo@alparc.org / marie.stoeckel@alparc.org
IF YOU ARE AN ALPARC MEMBER, YOU WILL RECEIVE UNTIL END OF MARCH 2016 AN
APPLICATION FORM TO REQUEST FOR A FINANCIAL SUPPORT THROUGH THE GERMAN
MINISTRY (BMUB) FUNDING OF YOUTH AT THE TOP 2016.
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