
  

 

 

Da Capos Projektschmiede e.V. 

Літні канікули - НАМЕТ - Досвід - Творчий табір 

 з 27.06.2022 – 16.07.2022 
 (безкоштовна участь) 

Привіт! 

Ми з нетерпінням чекаємо захоплюючих канікул з Вашою дитиною! 

Діти та молодь можуть прийняти участь у різних пропозиціях протягом трьох тижнів .  

 

Пропозиції безкоштовні завдяки німецькому фонду дітей та молоді. Якщо безкоштовні 

місця, на жаль, зайняті, участь все ще можна забронювати за допомогою платного 

бронювання.  

Якщо ви бронюєте 3 тижні, вам потрібно заплатити лише 2!!! 

Наметове містечко розташоване на  
Рурських фестивальних луках в басейні дозвілля Heveney в Witten – Heven.  

Querenburger Str. 35 - 58455 Witten. 

Реєстрація: 

Цим я реєструю / свою дитину для наступних пропозицій: 

 

▢ Футбольний табір -безкоштовно з 27.06.-01.07.2022 -з колишніми футбольними професіоналами в 

тренувальному таборі 

 

 

Перший тиждень – Цирковий табір 27.06.-03.07.2021 щоденно з 9 ранку по 3 вечора. / Неділя зі 

спільним сімейним шоу (будь ласка, поставте одну галочку):  

 

 

▢ Natur Erlebnis Camp- NATURWERKSTATT  - Природнича майстерня (180 € на тиждень, безкоштовна 

пропозиція, на жаль, повністю заброньована) 

▢ Mal - і KUNSTWERKSTATT – Художня майстерня (180 € на тиждень, безкоштовна пропозиція, на жаль, 

повністю заброньована) 

▢ Circus – Акробатична майстерня (180 € на тиждень, безкоштовна пропозиція, на жаль, повністю 

заброньовані) 

 

 



 

Другий тиждень – 04.07.-10.07.2021 щоденно з 9:00 до 15:00, неділя зі спільним сімейним шоу (будь 

ласка, поставте галочку на одному):  

 

 

▢ MAL - і KUNSTWERKSTATT - Художня майстерня (180 € на тиждень, безкоштовна пропозиція, на 

жаль, повністю заброньована) 

 

▢ THEATERWERKSTATT - Театр "СВІТИ МРІЙ" - безкоштовно 

▢ Circus – Акробатична майстерня (різні програми щотижня) (180 € на тиждень, безкоштовна 

пропозиція, на жаль, повністю заброньовані) 

▢ Танцювальна майстерня - безкоштовно 

 

Також ми пропонуємо  безкоштовний нічний табір у наметових спорудах з 04.07. – 10.07.  

(цілодобовий догляд) Потім дитина бере участь у вибраній пропозиції протягом дня. 

 

О Ми реєструємо нашу дитину для нічного табору. 

 

ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ 11.07.-16.07.2022 - щоденно з 9:00 до 15:00 – Суботнє спільне сімейне шоу 

 

▢ Circus - Акробатична майстерня (інший вміст) (180 € на тиждень, безкоштовна пропозиція, на жаль, 

повністю заброньовані) 

 

▢ Хорова музична майстерня - безкоштовно 

▢ MAL - і KUNSTWERKSTATT - Художня майстерня (180 € на тиждень,) 

 

▢ Contemporary - TANZ DICH FREI – Танцювальна майстерня - безкоштовно 

▢ Stick  -  мистецтво володіння мечем - безкоштовно 

 Нам потрібен додатковий догляд з ___ години ранку та вдень до ___ години.  (Ця пропозиція 

може бути заброньована за додаткову плату, якщо є достатня потреба. Ми повернемося до вас.) 

Якщо ви зацікавлені, ми зв'яжемося з Вами! 

Інформація про учасника: 

Ім’я та прізвище дитини:____________________________________________________________ 

Вулиця: __________________________________________________________________________ 

Індекс/Місто: ______________________________________________________________________ 

Дата народження:  _________________________________________________________________ 

Мобільний телефон (дитини) ________________________________________________________ 

Електронна пошта (дитини) ______________ Електронна пошта батьків: ____________________ 

Ім'я одного з батьків/опікуна: ________________________________________________________ 

Мобільний телефон батьків / Запасний номер : _________________________________________ 



Ми отримуємо пільги від Центру зайнятості / Управління соціального забезпечення 

Після реєстрації участь є обов'язковою і повинна бути скасована в разі неучасті до 15.06.2022.  

Заява про згоду для неповнолітніх учасників: 

 Я згоден, що моя дитина може плавати під наглядом під наглядом під час тижнів наметового 

табору (обов'язково дайте їм знати!) І брати участь у нічних заходах  

(e.B нічний похід). (дійсний тільки для нічного табору!) 

 

 Я також згоден, що вихователі можуть звернутися до лікаря або їхати в лікарню з моєю 

дитиною в надзвичайній ситуації. 

 

Я підтримую, що фотографії та відео за участі моєї дитини зроблені та опубліковані на 

сторінках клубу. 

 

 Наша сім'я, як правило, підтримується Центром зайнятості або Управлінням соціального 

забезпечення. 

 

 Моя дитина має наступні захворювання / алергії / недуги, які можуть призвести до 

серйозного дискомфорту та / або повинна приймати ліки (напр. астма, сінна лихоманка, алергія 

на певні продукти). 

 

Хвороба/Алергія/Скарги:________________________________________________________ 

Кількість ліків і дозування:_______________________________________________________ 

 Вихователям дозволяється вводити ліки. 

Моя дитина може їсти тільки спеціальну їжу (причини): 

____________________________________________________________________________ 

▢ Моя дитина не вміє плавати  ▢ Моя дитина вміє плавати 

Моя дитина має наступні плавальні значки: _____________________________________ 

Що ще потрібно знати: 

_____________________________________________________________________________ 

На даний момент ми поки не можемо передбачити, як буде розвиватися пандемія під час 

канікул. За умови бронювання ми відзначаємо, що може бути обов’язкове тестування для 

невакцинованих/видужалих осіб.  

 
03.07,  10.07  та 16.07.2022 у великому цирковому наметі на території відбудуться сімейні шоу, де 

артисти, лектори презентують сімейне шоу з дітьми. Батьки та гості можуть забронювати заздалегідь 

без зобов'язань. Вартість квитка - 10 € (для кожного гостя незалежно від віку).  

Я хотів би зарезервувати ___ квитки на 03.07.22 

Я хотів би зарезервувати ___ квитки на 10.07.22 

Я хотів би забронювати ___ квитки на 16.07.2022. 

Через корону ми припускаємо обмежені місця. 

 

ПІДПИС/ ДАТА: __ 

При отриманні реєстрації Ви отримаєте підтвердження реєстрації з конкретною додатковою інформацією 


