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Шановні керівники партнерських організацій!
Інформуємо Вас про проведення Міжрегіонального етнокультурного проекту

«Відродження весільних традицій німців України»
Місце проведення: смт. Чинадієво (Закарпаття)
Дати проведення проекту з 25 по 27 листопада 2022року.
Для участі в проекті запрошуються етнічні німці, представники партнерських 
громадських організацій німців України. 
Звертаємо особливу увагу на те, що учасникам, які подають заявку на цей проект, 
необхідно підготувати заздалегідь і представити на проекті:
 - коротку інформацію про весільні традиції у ваших німецьких громадах та ваших сім’ях
- цікаві та веселі сімейні історії, пов’язані з весільними святкуваннями
 - також очікуємо на короткі презентації від учасників про свої організації та громади 
регіону, який вони представляють 
Прохання до майбутніх учасників проекту: за можливості мати копію весільних 
фотографій своїх родичів. 
Оскільки кількість місць обмежена, прохання ТЕРМІНОВО до 15 листопада 2022р.
подавати заявки на участь у проекті «Відродження весільних традицій німців України»!
Ціль проекту:
 -  сприяти збереженню німецької ідентичності через відродження традицій і обрядових 
звичаїв німецького весілля на прикладі весільних звичаїв сімей учасників проекту.
Програма проекту складається з кількох блоків:
1. Інформаційна частина: В цьому блоці презентацією буде представлена загальна 
інформація про весільні народні традиції німців та інформація представників регіонів  про 
весільні традиції, які побутували в їх родинах, селах, колоніях. 
2. Дискусії, обговорення, спогади: В цьому блоці учасники будуть обговорювати 
отриману інформацію, порівнювати звичаї різних регіонів Німеччини та німецьких 
поселень в Україні, ділитимуться спогадами своїх рідних,презентувати весільні  
фотографії. 
3. Творчий блок проекту (інсценування, театральні міні-сценки: Учасники по 
групам будуть відтворювати у міні-сценках якісь елементи весільних традицій. 
Наприклад, як наречена підбирає одяг. 
Інформація по  організаційним питанням:
1. Харчування та проживання учасників оплачується організатором проекту 
2. Оплата проїзду тільки при наданні проїзних документів в обидва кінці. 
Квитки можна придбати лише після отримання підтвердження про його участь від 
організаторів проекту!!!
Заїзд учасників: 25.11.2022 г. 
Від’їзд учасників: 27.11.2022 г. 
Квитки рекомендують брати  до станції «Карпати». (Якщо учасник заздалегідь повідомить 
номер поїзда та точний час його прибуття, організатори зможуть зустріти учасника).
3.Учаснику проекту необхідно мати при собі:
- Документ, що підтверджує німецьку національність (копію)
- Паспорт
 - Проїзні документи (квитки в обидва кінці)
Увага!  У вкладенні - Анкета учасника, всі графи якої необхідно заповнити та надіслати
для подальшої обробки та прийняття відповідного рішення на електронну адресу:
valeriya.osovska@gmail.com  



З усіх питань можна звертатися до організатора проекту Осовської Валерії: 
Контактний телефон:+38 050 996 3726. 

Не зволікайте! 

На вас чекає корисний, цікавий, насичений та захопливий проект по відродженню та 
збереженню німецьких традицій! 

З повагою,
Організатор проекту
та керівник ГО «Чинадіївське товариство німців»                               Валерія Осовська


