
 

 

 

 

 

Savjet mladih Grada Kaštela  
po prvi puta u našem gradu organizira  

Međunarodni tjedan mladih – Kaštela 2012.  
očekuje Vas mnoštvo događanja pa krenimo redom 

 

 

 

 

NEDJELJA - (05.08.2012) - 18:00 sati - OTVARANJE TJEDNA MLADIH 

Turnir u uličnoj košarci 

Lokacija: Mul – Kaštel Lukšić 

Organizatori: Savjet mladih grada Kaštela i plesni klub K-7 

Opis događaja: Otvaranje tjedna mladih održat će se na mulu u Kaštel Lukšiću (ispred kafića 

Faraon) u sklopu kojega će se održati turnir u uličnoj košarci na koji se možete besplatno 

prijaviti na smlkastela@gmail.com. Ujedno će biti održano natjecanje u tricama i 

zakucavanju, a najbolje ekipe i pojedince očekuju pehari, medalje i nagrade. 

Tijekom turnira očekuje vas prigodni zabavni program uz plesače i plesačice plesnog kluba 

K-7, a dobra atmosfera i druženje nastavlja se nakon turnira na after party u Caffe baru 

Faraon. 

 

 

 

PONEDJELJAK (06.08.2012.) -19:00 sati - „Volonterizam mladih“  

okrugli stol 

Lokacija: gradska vijećnica - Kaštel Sućurac  

Organizatori:  Savjet mladih grada Kaštela u suradnji s udrugom Ostvarenje iz Zagreba 

Opis događaja: Volontiranje i što ono znači za mlade biti će tema okruglog stola 

međunarodnog karaktera na kojemu će svoja iskustva, između ostalih, predstaviti i članovi 

udruge Ostvarenje iz Zagreba te volonteri Međunarodnog kampa volontera koji ovaj tjedan 

borave u Kaštelima 

 

 

 

UTORAK  (07.08.2012.) -  19:00 sati – „Prava, potrebe i mogućnosti osoba s 

invaliditetom“  

tribina 

Lokacija: gradska vijećnica; Kaštel Sućurac  

Organizatori: Savjet mladih grada Kaštela u suradnji s Mrežom udruga osoba s invaliditetom 

Dalmacije 

Opis događaja:  Podizanje svijesti građana o pravima, potrebama, ali ponajprije o 

mogućnostima mladih osoba s invaliditetom 
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SRIJEDA (08.08.2012.) -08:00 sati - „Čišćenje i oslikavanje osnovne škole kneza 

Trpimira“  

radna akcija 

Lokacija: OŠ „Knez Trpimir“ Kaštel Gomilica  

Organizatori: Savjet mladih grada Kaštela u suradnji s udrugom Levanat te OŠ kneza 

Trpimira 

Opis događaja:  Uređivanje OŠ kneza Trpimira glavni je zadatak mladim kreativcima i 

umjetnicima sa područja našeg grada, ali i šire. Svi su pozvani da se pridruže, a  ako ne žele 

uprljati svoje ruke – neka barem daju podršku! 

  

 

 

 

ČETVRTAK (09.08.2012.)  - 20:00 sati - „Lajkaj me na licu mjesta“  

foto izložba 

Lokacija: Pastoralni centar u Kaštel Novom  

Organizator: Savjet mladih grada Kaštela 

Opis događaja:  Zaljubljenici u fotografiju odazvali su se na natječaj Savjeta mladih grada 

Kaštela i svoje fotografije poslali na našu adresu. Što su uspjeli napraviti - dođite i pogledajte 

i kako samo ime kaže po prvi puta UŽIVO lajkajte najbolju fotografiju po vašem izboru (kako 

izgleda lajkanje uživo - morat ćete doći i sami provjeriti). Tema natječaja bila je prigodna: 

„Mladi današnjice" 

 

 

 

PETAK (10.08.2012.) - 20:00 sati - KRV Kaštelanske rock večeri – 1.večer  

koncerti 

Lokacija: Kaštel Lukšić  

Organizator: Udruga Trokut mladih Kaštela 

 

 

 

SUBOTA (11.08.2012.) - 20:00 sati - KRV Kaštelanske rock večeri – 2.večer 

koncerti  

Lokacija: Kaštel Lukšić  

Organizator: Udruga Trokut mladih Kaštela 

 

 

 

NEDJELJA (12.08.2012.) - 20:00 sati - ZATVARANJE TJEDNA MLADIH i 

Proglašenje pobjednika foto izložbe  

Lokacija: Pastoralni centar u Kaštel Novom  

Organizator: Savjet mladih grada Kaštela 

Opis događaja:  Zatvaranje tjedna mladih uz proglašenje njakreativnije fotografije po odabiru 

samih posjetitelja izložbe. 

  

  


