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„Benim Spora yolum“
Ebeveynler ve Çocuklar için bilgiler
Stadtsportverband Gütersloh, Rudolf Bolte, Bruder-Konrad-Str. 49, 33334 Gütersloh
"Benim Spora yolum Gütersloh Şehri Spor Federasyonu ve
Güterslohtaki Sporkulüpleri ile Gütersloh Şehri Spor
Federasyonunun birlikteliklerinin bir fikridir. Gütersloh`lu 2016/2017
Okulyılı 1´ci ve 4´cü sınıftaki her bir Çocuklar Ilkokullarından
Gütersloh Idman-veya Spor Derneklerinde bir Yıllık Üyelik, 50 €
değerinde bir Kupon alacaklardır.
Çocuğunuz için bu Proje ne gibi fırsatlar vermektedir?
Sadece İlköğretim Yaşında spor, oyun keyfini ve egzersizleri
derinleştirmek ve terfi devam edilmeli. Bu sadece bir sağlık için değil, aynı zamanda,
kişiliğin gelişmesi için cok önemli.
Gütersloh Idman ve Spor Dernekleri ilkokul çağındaki çocuklar için birçok hareket,
oyun alanlarında fırsat ve Spor sağlamaktadır. Uygun teklif ile tüm katılımcı
Derneklerin listesi ekteki broşür veya www.ssv-guetersloh.de bulunabilir.
Ben neyleri bilmek zorundayım?
a. Hakeden genellikle Gütersloh´da bir ilkokula giden bütün Çocuklar için.
b. 1 ve 4 öğretim yılının çocukları Okulidaresi/ sınıf öğretmenleri tarafından
kendilerine verilecektirö numaralı bir kupon ve ilgili bilgiler malzemeleri.
Kupon başkalarına devredilemez!
c.

Ebeveynler ve çocukların Kuponu aldıktan sonra 6 aya kadar zamanları var,
kendilerine uygun bir sporimkanı seçiminde Gütersloh Şehri Spor
Federasyonuna üye bir Dernek, ilgili Kuponunu´da Gütersloh Spor Derneğine
sunmak için.

d. Bu Kupon Gütersloh Idman- ve Spor Derneğinde bir yıllık üyelik hakkı
tanımaktadır. Eğer üyelikaidatı 50 € fazla ya da Aile üyeliği zaten varsa, o
zaman Kupon üyelik ücretine hesaplanır. Zamanı kısa geçici kurslar ya da tek
seferlik kurs imkanı, yanı sıra bir Dernek değişikliği finanse edilmeyecektir.
İstisna bir acemi yüzme kursları hariç!
e. Bir Kupon ile "Benim yolum Spora" adlı bir broşürü Gütersloh Şehri Spor
Federasyonundan alacaksınız. Bu da ilkokul çocukları için imkanlarını görmek
tüm Projede yer alan Gütersloher Idman- ve Spor Dernekleri. Bundan sonra
size hitab eden Derneğin imkanını seçin.
Ve şimdi hepsi oldu! - Bir Spor kulübünde çok eğlenin! Gütersloh Şehri Spor
Federasyonu!

