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Kids Camp 2014:
Distracţie de vară pentru aproximativ 500 de copii ai angajaţilor VIG 

Sâmbătă, 26 iulie, încep două săptămâni pline de jocuri şi distracţie pentru aproximativ 500 de copii. 
Pentru a cincea oară deja, Wiener Städtische Versicherungsverein, acţionarul majoritar al Vienna 
Insurance Group, organizează Kids Camp pentru copiii angajaţilor concernului din peste 20 de ţări – 
din Albania, Croaţia şi Polonia până în Ucraina, pentru a numi doar câteva dintre acestea. Copiii din 
Austria şi din ţările Europei Centrale şi de Est pot alege una din cele trei tabere care le stau la 
dispoziţie – „City Camp” în Viena-Strebersdorf, „Country Camp” în Wagrain-Salzburg şi „Mountain 
Camp” în Mariazell-Steiermark.

Prieteniile
„Este fascinant cât de repede reuşesc copiii din ţări diferite să depăşească, fără niciun efort, 
diferenţele culturale. În cadrul Kids Camp, copiii au posibilitatea să lege prietenii şi să împărtăşească 
experienţe cu tineri de aceeaşi vârstă din alte ţări, ceea ce le va deschide noi perspective interesante.
Prin jocuri şi distracţie, ei vor face cunoştinţă cu mediul intercultural în care îşi desfăşoară zilnic 
activitatea şi părinţii lor, deoarece concernul nostru acţionează la nivel internaţional şi transfrontalier”,
subliniază Dr. Günter Geyer, preşedintele Wiener Städtischen Versicherungsverein.

Condiţia de participare este creativitatea 
Pentru a participa la Kids Camp, copiilor li s-a cerut în primul rând să fie creativi. Anul acesta a fost 
lansat un concurs de pictură, sub mottoul „Patria mea”. Au putut participa tinere talente cu vârste între 
9 şi 13 ani, care ne-au arătat ce înţeleg ei prin cuvântul „patrie”. În afară de familie şi prieteni, micii 
artişti au transpus pe hârtie mai ales peisajele şi punctele de atracţie din ţările lor de origine. Cele mai 
interesante creaţii au fost răsplătite cu o invitaţie de participare la Kids Camp. 

Promovarea schimburilor interculturale
Vacanţa de două săptămâni promite o serie de activităţi extrem de interesante: pe lângă drumeţii, 
tururi de oraş în Salzburg sau în Viena şi călătorii de explorare în peşterile de sare sau în peşterile cu 
stalactite şi stalagmite, programul cuprinde şi jocuri variate şi distracţie acvatică. Într-o atmosferă 
relaxată, copiii pot împărtăşi experienţe interesante cu cei de vârsta lor din numeroase ţări ale 
Europei. În acest mod, Wiener Städtische Versicherungsverein urmăreşte promovarea comunicării 
interculturale şi, de asemenea, schimbul între culturile ce caracterizează viaţa noastră în centrul 
Europei.

Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina: www.vigkidscamp.com

http://www.vigkidscamp.com/
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Wiener Städtische Versicherungsverein este acţionarul majoritar al Vienna Insurance Group (VIG) şi sprijină 
toate activităţile culturale şi sociale ale concernului. În acest sens se pune mare accent pe schimbul intercultural 
între diferite ţări, care creează spaţiul necesar dezvoltării culturale. În cadrul cooperărilor şi iniţiativelor sunt 
sprijinite în mod specific activităţile organizaţiilor angajate social, îndeosebi cele din ţările Europei Centrale şi de 
Est în care este prezent Grupul Vienna Insurance Group. De asemenea, în calitate de acţionar majoritar, 
Wiener Städtische Versicherungsverein se ocupă şi de chestiunile cheie strategice din cadrul Grupului. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 
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