
 
 

Тренінгові дні для дівчаток 7-11 років під час шкільних 

канікул 
 

Хочете спробувати футбол, гандбол та інші види спорту?  

Бажаєте познайомитися з новими друзями та провести чотири дні спорту та 

веселощів разом? 

 

Наша спортивна програма розрахована як на початківців, так і на досвідчених 

спортсменів і проводиться міжнародною командою тренерів з Афганістану, 

Сирії та Німеччини. 

 

4 дні на Великодні свята з 11 по 14 квітня, щодня з 9:00 до 14:00.  

 

Участь у заході безкоштовна. 

 

Табір організований DISCOVER FOOTBALL за підтримки terre des hommes 

Deutschland e.V.  

 

Хто може долучитися? 

● 40 дівчаток віком від 7 до 11 років  

● з досвідом у спорті та без нього. 

 

Все, що вам потрібно зробити, це заповнити разом з батьками реєстраційну 

форму на звороті. 

Взяти участь можуть перші 40 дівчат, які зареєструються.  

Ми особливо заохочуємо дівчат, які живуть у притулку або щойно приїхали до 

Німеччини, реєструватися.  

 

Що відбувається протягом 4 днів? 

Перш за все, ви повинні отримувати задоволення. Ми пограємо в багато ігор і 

проведемо базові тренування з різних видів спорту, включаючи футбол. 

 

Де і коли проходять тренінги? 

Табір відбудеться у спортивному залі в Кройцберзі  (Kreuzberg) - (Vor dem Schle-

sischen Tor 1, 10997 Berlin). 

4 дні під час шкільних канікул з 11 по 14 квітня, щодня з 9:00 до 14:00.  

 



 
Як потрапити на тренінги? 

Найкраще, якщо вас привезуть і заберуть батьки.  

Однак, якщо ти зареєструєшся з кількома дівчатами з одного помешкання, ми 

також можемо організувати, щоб тренери забрали тебе і привезли додому.  

 

Хто керує програмою? 

Тренувальні дні для дівчат організовує DISCOVER FOOTBALL. Це 

неприбуткова спортивна асоціація, яка вже багато років працює для жінок* та 

дівчат у спорті та має досвід організації футбольних таборів для дівчат. 

Три досвідчені тренери та 12 молодіжних лідерів наглядатимуть за вами на 

місці.  Молодіжні лідери походять з Афганістану та Сирії.  

 

Скільки коштує табір? 

Табір оплачується Terre des Hommes, тому для вас він є абсолютно 

безкоштовним.  

Ви також отримаєте безкоштовні напої та їжу в таборі.  

Terre des Hommes - це організація, що захищає права дітей у всьому світі.  

 

Що потрібно взяти з собою? 

Перш за все, вам потрібно насолоджуватися днями, проведеними разом, і 

взяти з собою спортивний одяг - футболку, спортивні шорти та спортивне 

взуття.  

тобто футболка, спортивні штани та спортивне взуття (для залу зі світлою 

підошвою). 

 

У мене є ще питання: 

Нема проблем - напишіть нам на електронну пошту info@discoverfootball.com 

або зателефонуйте до нашого офісу 030/ 864 52617. 
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Аплікаційна форма 
 

Реєстрація 

Спортивні канікули для дівчаток 7-11 років 

11-14 квітня 2023 року 

 

Будь ласка, заповніть повністю та надішліть електронною поштою на адресу info@discoverfoot-

ball.de або по Whatsapp на номер +4915731570416, або передайте одному з тренерів. 

 

Ім'я та прізвище дитини: ______________ 

 

Дата народження дитини: ____________ 

 

Переважна мова дитини: 

 

Чи розмовляє дитина німецькою: так       трохи      ні 

 

Місце проживання (вулиця, індекс, місто):  

 

Ім'я та прізвище одного з батьків: 

 

Лист від батьків: 

 

Номер телефону батьків (також для екстрених випадків): 

 

Дитину можна приводити і забирати зі спортзалу щодня? 

O так  

O ні, його потрібно збирати  

 

Реєстрацією ми це підтверджуємо: 

- ми зобов'язуємося, що якщо моя дитина завдасть шкоди громаді, ми заберемо її/його 

- що моя дитина застрахована від нещасних випадків 

- що ми не несемо відповідальності за цінності, привезені учасниками з собою 

- що моя дитина не має порушень здоров'я, а якщо має, будь ласка, вкажіть їх тут 

_______________________ 

- Якщо не буде домовленості про інше, я буду забирати дитину зі спортивної зали щодня 

о 14:00. 

- Я усвідомлюю, що моя дитина не має права залишати спортивну залу без дозволу. 

 

____________________________- 

Підпис законного представника 

 

Організатором святкової програми виступає DISCOVER FOOTBALL/ Fußball und Begegnung e.V. 

Richardstr., 43, 12055 Берлін, info@discoverfootball.de, 030/ 864 52617 

mailto:xxx@discoverfootball.de
mailto:xxx@discoverfootball.de
mailto:info@discoverfootball.de

