Freizeitangebot für Ukraine-Geflüchtete in Durlach
27. und 28. Mai 2022, auf dem Campingplatz in Durlach

Anmeldebogen

Anmeldeschluss: 22.05.2022

Реєстраційнa анкета

термін реєстрації: 22.05.2022

Name: __________________________ Vorname: _____________________________

прізвище: __________________________ Ім'я: _____________________________

Handy: _________________________________________________________________

мобільний: _________________________________________________________________

Freitag, 27. Mai 2022, 15:00 Uhr,
Spielerunde für Kinder und gemütliches Beisammensein für Eltern:

П‘ятниця, 27 травня 2022 року, 15:00 год.,
Ігри для дітей та спілкування для батьків:

 Я візьму участь з … *
 ___ дорослим (-ими)
 ___ дитиною (дітьми) віком _____________________ років .
П‘ятниця, 27 травня 2022 року, 18:00 год.,
спільне барбекю

Freitag, 27. Mai 2022, 18:00 Uhr,
gemeinsames Grillen

 Ich nehme teil mit … *
 ___ Erwachsene(n)
 ___ Kind(ern) im Alter von _____________________ Jahren.

 Я візьму участь з … *
 ___ дорослим (-ими)
 ___ дитиною (дітьми) віком _____________________ років .
П’ятниця, 27 травня 2022 року, ночівля в наметі в кемпінгу Durlach:

Freitag, 27. Mai 2022, Übernachtung im Zelt auf dem Campingplatz Durlach:

 Ich nehme teil mit … *
 ___ Erwachsene(n)
 ___ Kind(ern) im Alter von _____________________ Jahren.
Es besteht die Möglichkeit zur Übernachtung für 25 Personen. Die Anmeldungen werden nach
Eingangsdatum angenommen.
Samstag, 28. Mai 2022, 10:00 Uhr, gemeinsames Frühstück

Daran kann auch teilnehmen, wer nicht auf dem Campingplatz übernachtet!

 Ich nehme teil mit … *
 ___ Erwachsene(n)
 ___ Kind(ern) im Alter von _____________________ Jahren.
Samstag, 28. Mai 2022, kostenloser Eintritt in das Turmbergbad Durlach (Freibad):

 Ich nehme teil mit … *
 ___ Erwachsene(n)
 ___ Kind(ern) im Alter von _____________________ Jahren.
Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern bzw. der Begleitperson.
* Entsprechendes bitte ankreuzen. Bitte Anzahl Erwachsene und Kinder angeben!

Stadtamt Durlach

Stadtjugendausschuss e. V.

 Я візьму участь з … *
 ___ дорослим (-ими)
 ___ дитиною (дітьми) віком _____________________ років.
Для ночівлі в наметі є 25 місць. Місця надаватимуться відповідно надходженню реєстраційних
анкет.
Субота, 28 травня 2022 р., 10:00, спільний сніданок
Долучитися до сніданку можуть усі бажаючі, також і ті, хто не ночував у наметах!

 Я візьму участь з … *
 ___ дорослим (-ими)
 ___ дитиною (дітьми) віком _____________________ років.
Субота, 28 травня 2022 року, безкоштовний вхід до Turmbergbad Durlach (басейн під
відкритим небом):

 Я візьму участь з … *
 ___ дорослим (-ими)
 ___ дитиною (дітьми) віком _____________________ років.
Відповідальність за дітей несуть батьки або супроводжуюча особа.
* Будь ласка, поставте галочку відповідно.
Вкажіть будь ласка кількість дорослих та дітей!

на електронну адресу: info@durlacher-selbst.de

 Ich nehme teil mit … *
 ___ Erwachsene(n)
 ___ Kind(ern) im Alter von _____________________ Jahren.

per E-Mail an: info@durlacher-selbst.de

Дозвілля для українських біженців
27 та 28 травня 2022 року на кемпінзі в районі Дурлах

