
Безкоштовні табори під час Великодніх канікул
для дітей з України (Час: 03.04. - 14.04.2023)

Цю інформацію можна надіслати всім сім'ям біженців з дітьми

Ми тримаємо 10 місць вільними і тому просимо надіслати відгук не пізніше 20.3.

Для кого ця пропозиція? Для всіх дітей віком від 7 до 14 років

Коли?
Табір на 1-му тижні: з понеділка, 03.04. по четвер, 06.04,

Табір на 2-му тижні: вівторок, 11.04. - п'ятниця, 14.04.

Що? спортивно-ігровий табір, футбольний табір, дівочий футбольний табір, початковий табір

з паркуру, табір з паркуру, танцювальний табір, баскетбольний табір

Коли?
Щодня з 9:30 до 15:30.

Обід та перекус включені у вартість табору і будуть проходити разом

Де буде проходити табір? у спортивних залах в районі Пренцлауер Берг / Панков

Реєстрація: див. сторінку 2

Інформація: https://www.pfeffersport.de/projekte/ferienangebote-fuer-ukrainische-kinde

у вас є запитання?
Ви знаєте дітей з України, хто хоче регулярно займатися  з нами спортом поза
канікулами?
Зв'яжіться з Маргаретою Гой: тел.: 0176/26 82 39 72 або goj@pfeffersport.de

Наш проект «Ukraine Sport Support» здійснюється за фінансової

підтримки

mailto:goj@pfeffersport.de


Хочеш зареєструватися на літній табір?

Надішліть електронного листа на адресу goj@pfeffersport з наступною інформацією:

1. ім'я та прізвище дитини-учасника, стать.

2. дата народження дитини.

3. ім'я та прізвище одного з батьків.

4. поточну адресу та поточну електронну адресу, за якими ми можемо з вами зв'язатися.

5. два номери телефонів батьків або осіб, яким ми можемо зателефонувати в разі

надзвичайної ситуації.

6. в який табір хоче поїхати дитина?

Ми намагаємося розумно розподілити дітей відповідно до їхніх інтересів.

7. якщо ти хочеш бути в таборі разом з другом, напиши нам ім'я друга. Ми постараємось

записати вас в одну групу.

8. чи знає дитина німецьку або англійську мову?

9. інформація для обідньої перерви: якщо дитина хоче вегетаріанську їжу, має алергію або

непереносимість.

10. інша інформація, наприклад, порушення, хвороби, алергії, чи потрібно дитині приймати

ліки і т.д.

11. чи може дитина після табору повернутися додому сама?

Якщо ні: хто її забере? (Хто є уповноваженою особою?)

12. якщо у вас виникли запитання, будь ласка, напишіть нам!

Доповнення до теми про Корону:

Pfeffersport є інклюзивним спортивним клубом і прагне зробити участь у ньому можливою для

всіх. Після літнього табору багато наших тренерів працюють в інклюзивних програмах, таких

як спорт на візках. Щоб захистити ці групи, наших тренерів та всіх учасників, ми

рекомендуємо пройти тест на коронавірус за 24 години до початку табору.

Будь ласка, також переконайтеся, що ваша дитина здорова під час відвідування спортивних

таборів Pfeffersport. Будь ласка, надсилайте будь-які запитання та відгуки на адресу

feriencamp@pfeffersport.de.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
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Kostenlose Camps in den Osterferien
für Kinder aus der Ukraine
(Zeit: 03.04. - 14.04.2023)

Diese Informationen können an alle geflüchtete Familien mit Kindern geschickt werden

Wir halten 10 Plätze frei und bitten deshalb um Rückmeldung bis spätestens 20.3.!

Für wen ist das Angebot? Alle Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren

Wann?

Camp in der 1. Woche: Montag, 03.04. bis Donnerstag, 06.04.,

Camp in der 2. Woche:  Dienstag, 11.04. bis Freitag, 14.04.

Was? ein SportSpielSpaß-Camp, ein Fußball-Camp, ein Mädchen-Fußball-Camp, ein

Parkour-Starter-Camp, ein Parkour-Camp, ein Tanz-Camp, ein Basketball-Camp

Zeit?

Täglich von  9:30 bis 15:30 Uhr

Das Mittagessen und ein Pausensnack sind inbegriffen und werden gemeinsam eingenommen.

Wo? in Sporthallen im Bezirk Prenzlauer Berg / Pankow

Anmeldung: Siehe Seite 2

Nähere Infos: https://www.pfeffersport.de/projekte/ferienangebote-fuer-ukrainische-kinde

Haben Sie noch Fragen?
Kennen Sie Kinder aus der Ukraine, die außerhalb der Ferien regelmäßig mit uns Sport treiben
möchten?

Kontaktieren Sie Margarete Goj: Tel: 0176/26 82 39 72 oder goj@pfeffersport.de

Unser Projekt "Ukraine Sport Support“ wird finanziell unterstützt durch



Ihr wollt Euch für das Feriencamp anmelden?

Schreibt eine Mail an goj@pfeffersport mit folgender Info:

1. Vor- und Nachname des teilnehmenden Kindes, Geschlecht.

2. Geburtsdatum des Kindes.

3. Vor- und Nachname eines betreuenden Elternteils.

4. Aktuelle Adresse und aktuelle Mailadressen, unter der wir euch erreichen können.

5. Zwei Telefonnummern des Elternteils oder von Menschen, die wir bei Notfällen anrufen

können.

6. An welchem Camp möchte das Kind mitmachen?

Wir versuchen, die Kinder sinnvoll nach ihren Interessen einzuteilen.

7. Wenn ihr mit einem/r Freund*in gemeinsam in einem Camp sein wollt, so schreibt uns den

Namen des/r Freund*in. Wir versuchen, euch gemeinsam in eine Gruppe einzuteilen.

8. Kann das Kind Deutsch oder Englisch?

9. Info für die Mittagspause: falls das Kind vegetarische Kost will, Allergien und

Unverträglichkeiten hat.

10. Sonstige Info, wie Beeinträchtigung, Krankheiten, Allergien, muss das Kind Medikamente

nehmen?, etc.

11. Darf das Kind nach dem Camp alleine nach Hause gehen?

Falls nicht: Von wem wird es abgeholt? (Wer ist der/die Abholberechtigte?)

12. Falls Ihr noch Fragen habt, schreibt uns!

Nachtrag zum Thema Corona:
Pfeffersport ist ein inklusiver Sportverein und möchte allen eine Teilnahme ermöglichen.
Viele unserer Übungsleitenden arbeiten nach dem Feriencamp in inklusiven Angeboten, wie
zum Beispiel Rollstuhlsport. Um diese Gruppen, unsere Übungsleitenden und alle
Teilnehmenden zu schützen, empfehlen wir euch, 24 Stunden vor Camp-Beginn einen
Corona-Test durchzuführen.
Achtet bitte außerdem darauf, dass euer Kind nur gesund an den Pfeffersport-Feriencamps
teilnimmt.
Fragen oder Feedback könnt ihr gern an feriencamp@pfeffersport.de senden.


