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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων -Ζήσε Περισσότερα ,Ξόδεψε Λιγότερα
Είσαι νέος και ζεις στην Ευρώπη;
Πήρες την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας προωθούν ένα
εργαλείο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης των νέων Ευρωπαίων
πολιτών στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: αυστηρά µόνο για νέους!
Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων µπορούν να έχουν όλοι οι νέοι, ηλικίας 13 - 30 ετών.
Ισχύει για ένα χρόνο, στοιχίζει 10 ευρώ και µπορείς να την ανανεώνεις κάθε χρόνο
µέχρι να κλείσεις τα 30. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική
κάρτα.

Ανακάλυψε την Ευρώπη µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων!

Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων µπορείς να απολαµβάνεις ειδικά προνόµια και
αγαθά τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 37 χώρες του εξωτερικού!

Κατάλογος εκπτώσεων
Ο κατάλογος είναι µεγάλος ! Απλά δείχνεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων και έχεις

ειδική έκπτωση σε προϊόντα, και υπηρεσίες όπως:
Πολιτισµός:
συναυλίες...

κινηµατογράφοι,

θέατρα,

µουσεία,

πολιτιστικές

εκδηλώσεις,

Καταστήµατα: ρούχων, οπτικά, κοµµωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής,
γυµναστήρια, κοσµηµατοπωλεία, βιβλιοπωλεία, ποδήλατα, είδη σπιτιού/δώρων...
∆ιασκέδαση/Φαγητό: εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, club...
Εκπαίδευση: φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σεµινάρια πληροφορικής...
Τουρισµός: ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια,
camping, ενοικιάσεις αυτοκινήτων...
Για τις εκπτώσεις στην Ελλάδα ενηµερώνεσαι από το www.europeanyouthcard.gr
και για το εξωτερικό µπορείς να ενηµερωθείς στο www.europeanyouthcard.org

Κερδίζεις δώρα στη σελίδα της κάρτας στο facebook : Κάνεις «Like» στη
σελίδα και κρατάς επαφή !

∆ιαδικασία απόκτησης της κάρτας

3 τρόποι:
•

Υποβάλεις την online αίτηση και λαµβάνεις ειδοποίηση από το
ταχυδροµείο για να παραλάβεις την κάρτα πληρώνοντας αντικαταβολή των
10 ευρώ.

•

Στέλνεις την αίτηση µε µία φωτογραφία ταχυδροµικά στην παρακάτω
διεύθυνση:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 11143 ΑΘΗΝΑ
και λαµβάνεις ειδοποίηση από το ταχυδροµείο για να παραλάβεις την

κάρτα
πληρώνοντας αντικαταβολή των 10 ευρώ.
•

Έρχεσαι στα γραφεία του Ινστιτούτου Νεολαίας µε µία φωτογραφία σου
και αποκτάς επί τόπου την κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 – 2599422,-444

