ΤΥΠΕΤ
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

2 0 1 9

ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας
διοργανώνει κι εφέτος προγράμματα ανταλλαγών
στη Γαλλία και τη Γερμανία
για τους ασφαλισμένους του,
γεννηθέντες τα έτη 2003 και 2004.
Γαλλία στην πόλη
ΛΑΝΕΣΤΕΡ

Γερμανία στην πρωτεύουσα
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

από 11 έως 25 Ιουλίου 2019

από 14 έως 27 Ιουλίου 2019

αποστολή 24 ασφαλισμένων

αποστολή 18 ασφαλισμένων

με ημερομηνία γεννήσεως
από 01.01.2003 έως 31.12.2004
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ιστοτόπου
του ΤΥΠΕΤ η οποία θα αναρτηθεί εντός του Απριλίου 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλη ανταλλαγή.
Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τις προσφερόμενες θέσεις, θα
γίνει κλήρωση στην οποία δύνανται να παρευρεθούν και οι ενδιαφερόμενοι.

Κόστος συμμετοχής: €400/συμμετέχοντα

Στο Λανεστέρ της Γαλλίας, οι ΝΕΟΙ του
Τ Υ Π Ε Τ θα φιλοξενηθούν σε ξενώνα του δήμου, ενώ
θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν περιοχές της
Βρετάνης, όπως Quiberon, Lorient, Port-Louis…
Επίσης, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν σε αθλητικές
δραστηριότητες και πολιτιστικές εξορμήσεις.

Lanester

Στη Γερμανία, η αποστολή ΝΕΩΝ
του ΤΥΠΕΤ, με ορμητήριο το κέντρο
του Βερολίνου, θα επισκεφθεί τα
αξιοθέατα της γερμανικής πρωτεύουσας,
όπως την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το
Κοινοβούλιο (Reichstag), το Νησί των
Μουσείων (όπου βρίσκεται και το
Μουσείο της Περγάμου), το Μνημείο του
Τείχους κ.λπ. Επίσης, θα απασχοληθούν
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Με πυξίδα τη διεθνή τεχνογνωσία σε θέματα κατασκηνώσεων, το ΤΥΠΕΤ δίνει
την ευκαιρία στου νέους του, τις δύο τελευταίες χρονιές τους ως κατασκηνωτές,
να διευρύνουν, μέσω των προγραμμάτων αυτών, τους ορίζοντές τους, να
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να κάνουν τα πρώτα τους
βήματα ως πολίτες του κόσμου σε δύο ευρωπαϊκές χώρες, τη Γαλλία και τη
Γερμανία, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική
σκηνή.
Οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν ερεθίσματα πολιτισμού,
κουλτούρας, νοοτροπίας, γαστρονομίας, φυσικού περιβάλλοντος… τα οποία
αποτελούν εφόδια και σημεία αναφοράς μιας ζωής.

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

