Sevgili ebeveynler,
Çocuğunuzun kreşi / okulu "Fiziksel aktivite kartı" projesinde yer alıyor.
Fiziksel aktivite kartı, çocuğunuzun trafikte daha fazla güvenli olmasını sağlamak, günlük yaşamında
daha fazla hareket etmesini teşvik etmek ve bölgenizdeki spor kulüplerini tanımasına yardımcı olmak
için tasarlanmıştır.
Çocuğunuza, kreşinden / okulundan Fiziksel aktivite kartı verilecektir. Bu paso defterinin içinde,
çocuğunuz fiziksel aktivite programlarına katılımı için mühür ve / veya imzalar toplar. Bu paso
öngörülen bir süre içinde doldurulursa, çocuğunuz kreşten / okuldan bir sertifika alacaktır.
Programlara katılım ücretsizdir.
Çocuğunuz, kreşe / okula tek başına gidip geldiği her gün için - yürüyerek, bisikletle, scooterla ve
kaykay ile - mühürler / imzalar alacaktır. Elbette yol boyunca çocuğunuza eşlik edebilirsiniz.
Çocuğunuz, kreşe / okula gitmek için otobüse binmek zorundaysa, bunun için de imza / mühür
alabilir. Ancak çocuğunuz mümkünse bisiklet kullanmaya başlayabilir veya son duraktan bir önceki
durakta inerek diğer çocuklarla beraber yürüyerek devam ederse iyi olur.
Bunlara ek olarak, Fiziksel aktivite kartı, çocuğunuzun ilave mühürleri / imzaları toplayabileceği
aşağıdaki etkinliklere katılımını da dikkate alır:
• Kreşlerde / okullarda trafik önlemleri eğitimi.
• Kreşte / okulda egzersiz, oyun ve spor faaliyetleri (Aksiyon günleri, hareket grupları, hareketli
molalar)
• Spor müsabakaları (Teneffüs ligi, ulusal gençlik oyunları vb.)
• Yüzme ve spor madalya ve rozetleri (takvim yılı içinde alınan.)
• Spor kulübüne üyelik ve deneme antrenmanları.
Çocuğunuzun Fiziksel aktivite kartı etkinliklerine katılarak bol bol eğlenmesini diliyoruz!

Ayrıca bunlar da önemli ...
Sigorta kapsamında korunma
Çocuğunuz, Fiziksel aktivite kartı kapsamındaki etkinliklere katılırken sigortalıdır:





Çocuğunuz, kreş / okula direkt yoldan giderken yasal kaza sigortası kapsamında sigortalıdır.
Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi yandaki internet adresinde bulabilirsiniz: www.dguv.de/wir
haften/kita-schule-uni/
Bu sigorta kapsamı, kreş / okulun sorumluluğu altında gerçekleştirilen etkinlikler için de
geçerlidir.
LandesSportBund Niedersachsen- Eyalet Spor Birliği, kampanya dönemi boyunca çocuğunuza
sunulan spor kulüplerinin etkinlikleri için üye olmayanları da kapsayan sigorta yaptırmıştır.

Ve bundan sonrası çocuğunuz için aşağıdaki gibi devam edebilir…
Bir spor kulübüne üye olma
Fiziksel aktivite kartı etkinliklerine ücretsiz olarak katıldıktan sonra, çocuğunuz kendi istediği bir spor
kulübünün daimi üyesi olabilir.
Gerekirse, bir spor kulübüne üyelik ücreti, çocuğunuzun şartları karşılaması kaydıyla eğitim ve katılım
paketi üzerinden finanse edilebilir. Lütfen beldenizdeki ilgili daire ile iletişime geçiniz. (örneğin İş
Kurumu- Job-Center, il veya bölge idaresi).
Çocuğunuz henüz uygun bir spor kulübü olanağı bulamadıysa, bölgenizdeki spor birliği (Sportbund)
arama konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. İletişim bilgilerini broşürün arkasında
bulabilirsiniz.

