
talentCAMPus (Campusul talentelor) în vacanța de vară 2020 

Furnizor / Organizator: Vhs – Volkshochschule Erlangen 

 

Ce este (campusul talentelor) talentCAMPus? 
Un proiect gratuit de educație de vacanță pentru copii și adolescenți între 10 și 16 ani 
 

când are loc campusul talentelor 
17.8.2020 – 28.8.2020  
10 zile, luni – vineri, între orele 8.30 – 16.00  
 

Unde are loc campusul talentelor? 
Puteți alege între trei locații: 
1) Hermann-Hedenus-Mittelschule (Haus West) | Schallershofer Str. 20 | 91056 Erlangen 
2) Eichendorffschule | Bierlachweg 11 | 91058 Erlangen 
3) Treffpunkt Röthelheimpark | Schenkstr. 111 | 91054 Erlangen 

 

Ce se face acolo? 
Deviza acestui an este „Creativ și în aer liber“ 
Formăm patru echipe pe locație, fiecare cu 5 tineri, care împreună petrec două săptămâni făcând 
diferite activități. Fie activități în aer liber (outdoor), acțiuni artistic-creative (de ex. Teatru, dans, 
muzică și artă) și o excursie la biblioteca orașului cu un actionbound raliu. Vom fi creativi și vom fi 
mult în aer liber. 
 

Se oferă ceva de mâncare? 
Da, copiilor li se oferă o masă în fiecare zi, conform instrucțiunilor de igienă Corona. 
 

Cât costă participarea? 
0,00 € (masa de prânz este, de asemenea, gratuită) 
Proiectul de educație de vacanță este finanțat 100% de Ministerul Federal al Educației și Cercetării 
(„Cultura te face PUTERNIC” alianțe pentru educație). 
 

Unde pot primi mai multe informații? 
Unde pot să mă înregistrez? 
Documente de înregistrare le puteți solicita la: 
Heidi Gottschalk | vhs Erlangen 
Telefon: 09131/ 86-1881 (Heidi Gottschalk) 
E-Mail: heidi.gottschalk@stadt.erlangen.de oder 
Internet: www.vhs-erlangen.de/talentcampus 
Friedrichstr. 19 – 21 | 91054 Erlangen 
 

Ce aveţi de făcut? 
Vă rugăm să vă înregistrați în timp util folosind formularul de înregistrare, deoarece numărul 
participanților este limitat la 20 de persoane pentru fiecare locație. Semnătura părinților este 
necesară. Dacă există probleme la completarea formularului de înregistrare, aceste centre de 
consiliere vă vor ajuta cu plăcere: 

- Flüchtlings- und Integrationsberatung (Mail: integrationsberatung@stadt.erlangen.de, 
Telefon: 09131/861942)  

- Jugendmigrationsdienst (Mail: alla.geilure@ib.de, Telefon: 09131/933040) 
- Interkulturelle Elternarbeit, Frau Altun (Mail: firdevs.altun@stadt.erlangen.de, Telefon: 

09131/86-1867) 
- Jugendsozialarbeit an Schulen 
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