
Реєстрація за адресою: info@stadt jugendr ing.de

Канікули на час свята 
П‘ятидесятниці

Ігри та розваги

«Ринок можливостей» 
з 7 по 10 червня 2022 

Зона дозвілля молоді на озері 
Happingerauseesee 



На «Ринку можливостей» з 07.06. по 10.06.2022 - великий вибір 
різноманітних пропозицій для дітей у зоні відпочинку молоді на озері 

Happingerausee. Ми займаємося рукоділлям, граємо, ходимо на полювання 
за скарбами, плаваємо у гумовому човні , досліджуємо озеро. Звісно,   коли 

гарна погода, ми ходимо плавати і відкриті для інших ідей.
 Залежно від свого настрою діти можуть вирішувати, що їм подобається 

найбільше – без прив’язки до фіксованого графіка.

Що таке заходи під час канікул?

•  Під час заходів на канікулах за дітьми весь день опікується надійна та відповідальна команда молоді.
•  Команда наглядає за дітьми і стежить, щоб з ними нічого не сталося.
• Діти відчувають задоволення та радість
• Діти реалізують свою потребу у творчості, русі та грі та розкривають свій творчий потенціал.
•  Завдяки досвіду в групі діти знайомляться з іншими дітьми та новими можливостями для проведення

дозвілля.
•  Дітям заохочують їхню незалежність і розширюють їх скарбницю досвіду.
•  Діти можуть допомагати cформувати програму таких днів і робити те, що їм подобається.
•  Є різноманітні пропозиції, такі як ігри, рукоділля, плавання, рафтинг тощо.

Хто організовує заходи під час канікул?

•  Stadtjugendring є незалежною асоціацією, яка сприяє добровільній діяльності молоді.
•  Серед іншого, Stadtjugendring Rosenheim організовує та проводить заходи для дітей на канікулах. Це

включає кваліфіковану підготовку наших добровільних доглядачів. Наші педагогічні цілі – передати
радість життя, незалежність і самовизначення.

•  Заходи під час канікул проводяться в Розенхаймі вже понад 30 років, і багато дітей з Розенхайму
повертаються сюди кожного року і насолоджуються своїми канікулами.

Інформація та реєстрація

•  Без обіду, прохання взяти їжу з собою, напої є.
• Для дітей з України участь безкоштовна
•  Реєстрація за адресою: info@stadtjugendring.de 

Ми з нетерпінням чекаємо на вас!

Відпочинок

Знайомство
Купання


