„Moja droga do uprawiania sportu”
Informacja dla rodziców i dzieci
Związek sportowy w Gütersloh, Rudolf Bolte, Bruder-Konrad-Str. 49, 33334 Gütersloh

„Moja droga do sportu” jest projektem Miejskiego Związku sportowego w
kooperacji
z innymi organizacjami sportowymi.
Każde dziecko żyjące w Gütersloh i uczęszczające w roku szkolnym 2016/2017
do 1. albo 4. Klasy szkoły podstawowej otrzyma w swojej szkole bezpłatny bon
(wartości 50 Euro). Bon przeznaczony jest na roczne członkostwo w którymś z
miejskich związków sportowych albo gimnastycznych.
Co proponuje dzieciom opisywany projekt?
W okresie szkoły podstawowej powinno być u dzieci w, szczególny sposób,

rozwijane

i pogłębiane zainteresowanie sportem, w połączeniu z zabawą i ruchem. To wpływa pozytywnie na
zdrowie dziecka i rozwój jego osobowości.
Organizacje sportowe i gimnastyczne w Gütersloh proponują dzieciom wiele możliwości w
dziedzinie ruchu, zabawy i sportu.
Listę wszystkich organizacji sportowych biorących udział w projekcie znajdziecie państwo w
załączonej broszurze albo w internecie pod: www.ssv-guetersloh.de
Co należy wiedzieć?
a.

uprawnione są wszystkie dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej
w

Gütersloh

b.

dzieci z 1. i z 4. klas otrzymają od kierownictwa szkoły albo od nauczyciela-wychowawcy
numerowany bon oraz materiał informacyjny. Bonu tego nie można przekazywać innej
osobie.

c.

Rodzice i ich dzieci mają czas do 6-ciu miesięcy, aby wybrać odpowiednią dziedzinę
uprawiania sportu w odpowiednim związku sportowym. Tam też należy oddać bon.

d.

Otrzymany bon uprawnia do rocznego członkostwa w wybranym związku sportowym.
Jeśli dziecko albo rodzina jest już członkiem w jakimś klubie sportowym, to jest możliwość
zaliczenia bonu na poczet opłat. Kursy na czas określony albo zmiana klubu/związku nie
będą finansowane. Wyjątkiem jest tutaj kurs nauki pływania dla początkujących.

e.

Łącznie z bonem otrzymacie państwo broszurę informacyjną „Moja droga do sportu”
Miejskiego Związku Sportowego miasta Gütersloh. Broszura zawiera propozycje
wszystkich organizacji sportowych biorących udział w projekcie, specjalnych dla dzieci w
wieku szkoły podstawowej. Prosimy wybrać propozycję najlepiej pasującą do dziecka .
I to już jest wszystko! Życzymy wiele radości w uprawianiu sportu!

