Drodzy Rodzice,
placówka opiekuńcza/ szkoła Państwa dziecka bierze udział w projekcie "Bewegungspass -paszport w
ruchu".
Paszport w ruchu ma na celu pomóc Państwa dziecku być bezpieczniejszym w ruchu ulicznym,
włączyć więcej aktywności fizycznej do swojego codziennego życia oraz poznać kluby sportowe w
Państwa okolicy.
Państwa dziecko otrzyma od placówki opiekuńczej/ ze szkoły przepustkę w ruchu. W nim dziecko
zbiera pieczątki i/lub podpisy za udział w zajęciach fizycznych. Jeśli paszport ten zostanie wypełniony
w określonym czasie, dziecko otrzyma od placówki opiekuńczej/ szkoły odpowiedni dokument. Udział
w tych zajęciach jest bezpłatny.
Państwa dziecko otrzymuje znaczki/podpisy za każdy dzień, w którym samodzielnie pokonuje drogę
do i z placówki opiekuńczej/szkoły - pieszo, rowerem, hulajnogą, deskorolką. Oczywiście można
towarzyszyć dziecku w drodze. Jeśli Państwa dziecko musi jechać autobusem do placówki
opiekuńczej/szkoły, może uzyskać podpisy/pieczątki również za taką formę. Byłoby jednak miło,
gdyby dziecko - w miarę możliwości - mogło przesiąść się na rower lub przejść dystans z
(przedostatniego) przystanku z innymi dziećmi.
Ponadto paszport w ruchu uwzględnia udział m.in. w następujących zajęciach, za które dziecko może
również zbierać pieczątki/podpisy:






Działania edukacyjne w zakresie ruchu drogowego w placówkach opieki/szkole
Ćwiczenia, zabawy i zajęcia sportowe w placówkach opieki/szkołach (np. dni działania ,
zajęcia sportowe, aktywne przerwy)
Zawody sportowe (np. liga szkolna, federalne rozgrywki młodzieżowe)
Odznaki pływackie i sportowe (w roku kalendarzowym)
Członkostwo i trening w klubie sportowym

Życzymy Państwa dziecku dużo radości podczas uczestnictwa w zajęciach związanych z paszportem w
ruchu!

Co jeszcze jest ważne..
Ochrona ubezpieczeniowa:
Ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona dla dziecka podczas uczestnictwa w programie paszportu
w ruchu:


Państwa dziecko jest prawnie ubezpieczone od wypadków na bezpośredniej drodze do
placówki opieki/szkoły. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dguv.de/wir
haften/kita-schule-uni/




Ubezpieczenie to dotyczy również zajęć, za których realizację odpowiedzialna jest placówka
opiekuńcza/szkoła.
LandesSportBund w kraju związkowym Dolna Saksonia zawarł ubezpieczenie dla osób
niebędących członkami w klubach sportowych, które są dostępne dla Państwa dziecka w
okresie trwania kampanii.

A co może spotkać Państwa dziecko dzięki temu...
Członkostwo w klubie sportowym
Po bezpłatnym korzystaniu z oferty zajęć w ramach paszportu w ruchu dziecko może zostać stałym
członkiem wybranego przez siebie klubu sportowego.
W razie potrzeby składka członkowska w klubie sportowym może zostać sfinansowana w ramach
pakietu edukacyjnego i uczestnictwa, o ile dziecko spełnia odpowiednie warunki. Prosimy o kontakt z
właściwym urzędem lokalnym (np. urząd pracy, urząd miasta lub dzielnicy).
Jeśli Państwa dziecko nie znalazło jeszcze odpowiedniego klubu sportowego, związek sportowy w
regionie chętnie pomoże w jego znalezieniu. Dane kontaktowe znajdują się na odwrocie ulotki.

