ЕВРОФЕСТ ФИНЛАНИДЯ 2011
2.08.-7.08.2011
Турку, Финландия
ДО: Всички членове на ФЕПЕДА

Добре дошли на 15-та семейна среща на FEPEDA – Еврофест,
Финландия 2011
Скъпи приятели,
Европейската федерация на родителите на децата с увреден слух (FEPEDA) и
финландската асоциация на родителите на глухи и тежко чуващи деца (KLVL) имат
удоволствието да поканят всички членове на FEPEDA на на 15-та семейна среща на
FEPEDA – Еврофест, Финландия 2011, която ще се проведе в Harjattula Manor гр. Турку
Финландия в периода 2 – 7 август, 2011.
Патронът на семейната среща е Президентът на Република Финландия – Тариа Халонен.
Основната тема на срещата е „Какво е да си дете или младеж с увреден слух в Европа
през 2011?” Програмата за възрастни включва интересни лекции и тематични занятия
свърмани с тази тема. За децата и младежите ще има достатъчно занимания
организирани в близост да мястото на събитието.
Приложено ще намерите следната информация:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Предварителна програма
Официални езици и налични преводи
Разходи и резервация
Информация за мястото на срещата
Информация за Турку, Финалндия
Инструкции за регидтрация и плащания
Координати на организационния екип

Семейната среща е отворена за грухи и тежко муващи деца от всяка възраст.
Очакваме с нетърпение да се видим в Турку.
Поздрави,

Ева Тикка
Президент на FEPEDA

Сари Палопоски
Вице-Президент на KLVL,
Секретар на FEPEDA
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1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Основна тема на седмицата:
„Какво е да си дете или младеж с увреден слух в Европа през 2011?”

Ден
Вторник,
2.8.2011

Сряда,
3.8.2011

Четвъртък,
4.8.2011

Friday,
5.8.2011

Saturday,
6.8.2011
Sunday,
7.8.2011

Сутрин
Пристигане
участниците
регистрация

на
и

Откриване:
Въвеждащи слова,
Презентация на
занятията:
Четири основни
занятия (разделени
в съответствие с
предпочитаните
езици) на различни
теми*)
Официална
програма в
християнския
институт на Турку.
Споделяне на опит и
обмяна на мнения
между младежи –
„Животът ми като
слухово увреден”
Занятия (разделени
в съответствие с
предпочитаните
езици): развитие на
идеи създадени на
блаза на дискусиите
от предния ден.
Резултати от
срещата –
съвместна оценка.
Екскурзия до град
Наантали
Отпътуване на
участниците

Следобяд
Пристигане на участниците и
регистрация

“Как да оцелеем във
Финландия” –практически
насоки за чужденци (език,
култура и т.н.)
Продължение на занятията
I-ва среща на УС на FEPEDA
(за членовете на УС)

Общо събрание на FEPEDA
+ II-ра среща на УС на

FEPEDA
Опция: Разглеждане на Турку

Вечер
Пристигане на участниците
и регистрация
Добре дошли във Финландия –
парти за посрещане на
участниците и запознаване.
Социална вечер на открито –
специален гост – известният
рап изпълнител от Финландия Signmark.

Културна вечер организирана
съвместно с Естонските
членове на FEPEDA (EKLVL):
Турку и Талин – две столици на
културата през 2011.

Почувствайте финландската
природа и култура – свободна
програма за възрастни.

Тематична среща – програма
заедно.

Екскурзия до град Наантали

Прощално парти

* Темите на семинара са пряко свързани с основната тема: Медицински
аспекти, технологии, образование и грижи, превод и комуникация, социални
придобивки.
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Програма за децата и младежите:
Специална програма е организирана за децата и младежите от вторник до неделя.
Децата са разделени на групи, в дависимост от тяхната възраст. Всяка група е с
индивидуална програма. Програмата включва различни дейности, като екскурзии,
посещения до близки дестинации, паркове, игри, спорт, риболов, плуване и др.
Програмата е частично планирана и организирана съвместно с финландски глухи
младежи.
ВЪЗМОЖНИ СА ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА!
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2. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК И ПРЕВОДИ
Официалният език на срещата ще бъде английски.
Лекциите и занятията ще бъдат превеждани на Финландски, Шведски, Английски, Немски
и Финландски и жестомимичен език. Възможно е и организирането на превод на други
езици при наличието на достатъчно заявен интерес.
Моля, уведомете ни, ако имате нужда от превод на други езици!
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3. РАЗХОДИ И РЕЗЕРВАЦИЯ
Плащания преди
31.03.2011

Плащания след 01.04.2011

Деца от 0-3 години

EUR 50

EUR 50

Деца 4-12 години

EUR 190

EUR 220

Младежи
години

EUR 340

EUR 375

EUR 380

EUR 400

13-17

Възрастни над 18г.

Ако желаете да се възползвате от отстъпката, моля обърнете внимание, че
таксата за участие трябва да бъде платена по сметката на организатора преди
31.3.2011.
Престой на палатка или каравана е също възможен, при интерес можете да
направите запитване за цените.
Повече информация за плащанията и регистрацзията: в точка 6 по-долу.
Цената включва следното:
-

Нощувка от вторник до неделя;
Следните хранения на ден: закуска (Сряда - Неделя), обяд (Сряда-Петък),
кафе/закуска за децата след обяд (Вторник-Петък),вечеря (Вторник-Неделя),
Музикално събитие с участието на Signmark
Програма за децата и младежите в близост до Harjattula
Програма за възластни
Трансфер от летището на Турку, ферибот, гара и автобусна спирка след
пристигането или заминаването на участниците.
Трансфер между Harjattula Manor и Християнския институт на Турку в
четвъртък – 05.08.2011 и отиване и връщане до Наантали в събота 05.08.2011.
Опцията за разглеждане на 04.08.2011.
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4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО
Еврофест Финландия 2011 ще бъде в Harjattula Manor в гр. Турку, Финландия.
Официалната програма в чътвъртък 04.08.2011 ще бъде проведена
Християнския институт в Турку (с транспорт организиран от организаторите)

ва

Настаняването в Harjattula ще бъде главно в звойни стаи, но за деца например е
възможно допълнително легло, ако е необходимо.
Повече информация за мястото на събитието можете да намерите на следния
интернет адрес: www.harjattula.fi и www.tk-opisto.fi.
От Harjattula има редовен директен автобус до центъра гр. Турку. Отнема около
половин час за стигане до центъра на града.
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5. КАК ДА СТИГНЕМ ДО ТУРКУ?
Турку е бившата столица на Финландия и се намира на югозападната граница на
Финландия и е лесно достъпна чрез въздушен, воден, железопътен и автобусен
транспорт.
Турку има международно летище, но бихте могли също да се предвижите до
Хелзинки или Тампере и да вземете влак или автобус до Турку – разстоянието
между Хелзинки/Тампере и Турку е само 2 часа. Директните фериботни връзки от
Швеция са добри.
Трансферът от летището на Турку, ферибота, гарата или автобусната спирка до
Harjattula ще бъдат организирани при пристигането и заминаването на
участниците. Ако пристигате в Хелзинки или друг град във Финландия, ще ви
дадем подоробни указания как да се придвижите до Турку. Моля, обърнете
внимание, че транспортът от Хелзинки, Тампере или друг град до Турку не са
включени в ангажиментите на организатора, нито в таксата за участие.
В допълнение, обръщаме внимание, че екипът на организаторите би могъл да ви
помогне да намерите най-подходящия и евтин начин за придвижване до
Финландия и Турку. Бихме се радвали също да ви помогнем, в случай, че желаете
да останете по-дълго във Финландия
(преди и след срещата). Не се
притеснявайте да поискате съвет!
Полезни итернет връзки:
www.finavia.fi
www.turkutouring.fi
www.visitfinland.com
www.muumimaailma.fi
www.naantali.fi
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6. ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТАЦИЯ И ПЛАЩАНИЯ
Всички семейства, които желаят да вземат участие в семейната српеща трябва да
попълнят регистрационната форма и да я изпратят обратно да нас. Ако желаете
да се възползвате от цената с отстъпка, крайната дата за регистрация и плащане
е 31.03.2011.
Крайната дата за регистрация е 10.06.2011, което е и крайната дата до която
сумите трябва да бъдат постъпили в сметките на организаторите.
Обръщаме внимание, че регистрацията ви е ваидна, само в сручай, че таксата за
участие е платена в пълен размер. Таксата за участие може да бъде заплатена
само в евро. Във Финландия единствената приемлива валета е евро.
Плащанията могат да се избършват само по банков път. Участниците трябва да
покрият всички „авсови такси за извършване на плащанията. Чекове не са приемат
като начин на плащане.
Моля, извършвайте банковите трансфери на следната сметка:
Получател
IBAN
SWIFT
Банка
Адрес

KLVL ry
FI93 5720 9940 0270 21
OKOYFIHH
Pohjola Bank plc
Teollisuuskatu 1 B, FI-00510 Helsinki, Finland

Сумата трябва да бъде точно получена, а всички разходи за банковите трансфери
да бъдат покрити от участника.
Моля, уверете се, че сте посочили точното име на мелоприятието, за което
извършвате плащането ‘Eurofest Finland 2011’, както и имента на участниците,
когато попълване информацията за извършването на плащането.
ЗАСТРАХОВКИ
Участниците трябва сами да направят осигуровки за пътуването и престоя във
Финландия.
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Приложена е регистрационната форма. Моля, попълнете я внимателно и я
върнете на организаторите.
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7. КООРДИНАТИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
В случай, че имате въпроси относно Еврофест Финландия 2011, моля не се колебайте да
се свържете с нас:

Sari Paloposki
Fepeda Secretariat
Address: Teijulantie 18, FI-21420 Lieto, Finland
Tel. +358 50 350 9465
Email: sari.paloposki@pp1.inet.fi or eurofestfinland2011@gmail.com
Eeva Tikka
Fepeda President
Tel. +358 50 581 2558
Email: tikka.eeva@kolumbus.fi
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