Nu öppnar anmälan till Miljötinget 2017!
- Slottegymnasiet i Ljusdal, 27-28 oktober
Nu öppnar anmälningen till Miljötinget 2017. 27-28 oktober samlas ca 300 unga från
Gävleborg och Dalarna för en helg fullspäckad med kunskap, nöje och nätverkande.
Miljötinget är Nordens största miljöevenemang för unga och riktar sig till alla mellan 1419 år i Dalarna och Gävleborg. Miljötinget har arrangerats av Region Gävleborg och
Region Dalarna i 26 års tid och är ett helt alkohol- och drogfritt arrangemang.
Miljötingets koncept lyder:
”Att blanda kunskap och utbildning med nöje och nätverkande, och på så sätt skapa ett lyckat
forum för lärande och en unik arena för unga. Syftet är att ta tillvara på ungas kraft, öka intresset
och kunskapen i klimat- och miljöfrågor bland unga samt ge verktyg till vidare engagemang för ett
hållbart samhälle.”
Miljötinget ordnas av unga, för unga och med unga, under tre dagar får deltagarna ta del
av erkända föreläsare, kända musikaktörer och många olika workshops som inbjuder till
delaktighet. Deltagarna kommer även gå en manifestation genom Ljusdal kommun för
att visa sitt ställningstagande för en hållbar framtid. Miljötinget 2017 kommer att vara en
helg full med inspiration med syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Dalarna
och Gävleborg.
Årets program bjuder på spännande föreläsningar och workshops, Maxida Märak
kommer att spela och Marcus Berggren att skämta.
Jag behöver nu hjälp att upplysa ungdomarna i Gävleborg och Dalarna om Miljötinget
2017, därför ser jag gärna att ni använder era kanaler för att sprida information om årets
evenemang.
Sista anmälningsdag för årets Miljöting är 2017-09-29. Anmäler sig eleverna och
godkänns till Miljötinget 2017 innan 2017-08-25 blir deltagarkostnaden något lägre.
Jag bifogar en information kring anmälningsprocessen, kostnader och hur man
godkänner deltagande till årets Miljöting.
Med hopp om att få se deltagare från alla kommuner i Dalarna och Gävleborg,
Micaela Nordin
Projektledare Miljötinget
073-077 75 72
micaela.nordin@regiongavleborg.se

