Шановні батьки!
Дитячий садочок/школа Вашої дитини бере участь у проекті «паспорт руху».
Паспорт руху призначений для того, щоб сприяти більшій безпеці Вашої дитини у дорожньому
русі, дати Вашій дитині можливість інтегрувати більше руху у свій день і познайомитися зі
спортивними секціями у Вашій місцевості.
Паспорт руху видається дитині дитячим садочком/школою. У ньому дитина збирає штампи
і/або підписи за свою участь у пропозиціях щодо руху. Якщо цей паспорт буде заповнений
протягом визначеного часу, дитина отримає від дитячого садочка/школи диплом. Участь у
пропозиціях є безкоштовною.
Штампи/підписи дитина отримує за кожний день, у який вона самостійно подолала шлях до
дитячого садочка/школи і назад – пішки, на велосипеді, роликах, скейтборді. Ви, звичайно ж,
можете супроводжувати дитину на її шляху. Якщо Вашій дитині рекомендовано їхати до
дитячого садочка/школи на автобусі, дитина і за це може отримати підписи/штампи. Було б,
однак, непогано, якщо Ваша дитина – за можливості – могла пересісти на велосипед або
проходити шлях із (передостанньої) зупинки разом з іншими дітьми.
Крім того, паспорт руху передбачає участь, серед іншого, у наступних акціях, за які дитина
також може збирати штампи/підписи:






заходи з навчання про дорожній рух у дитячому садочка/школі
пропозиції щодо руху, ігор і спорту у дитячому садочку/школі (напр., акційні дні,
кружки, активні перерви)
спортивні змагання (серед іншого, ліга перерви, федеральні молодіжні ігри)
значки за досягнення у плаванні і спорті (протягом календарного року)
участь у ознайомлювальному тренуванні у спортивній секції

Бажаємо Вашій дитині добре розважитися під час участі у акціях паспорту руху!

Ще одне важливе питання…
Страхове забезпечення
Ваша дитина охоплена страховим забезпеченням, коли бере участь у пропозиціях у межах
паспорту руху:





На шляху безпосередньо до дитячого садочка/школи Ваша дитина за законом є
застрахованою від нещасних випадків. Докладніша інформація на цю тему знаходиться
на: www.dguv.de/wir haften/kita-schule-uni/
Це страхове забезпечення також діє для пропозицій, які забезпечує дитячий
садок/школа під свою відповідальність.
Стосовно пропозицій у спортивних секціях, які надаються Вашій дитині під час акції,
Земельна спортивна спілка Нижньої Саксонії уклала договір страхування не членів.

Що Ваша дитина може зробити далі…
Участь у спортивній секції
Після безкоштовної участі у пропозиціях паспорту руху Ваша дитина може стати постійним
членом спортивної секції, яку вона вибере.
Внесок за членство у спортивній секції може бути за потреби фінансований крізь пакет освіти і
участі, якщо Ваша дитина відповідає вимогам для цього. Для цього зверніться до
компетентного органу на місці (напр., центр працевлаштування, міська або районна
адміністрація).
Якщо Ваша дитина ще не знайшла придатну пропозицію щодо спортивної секції, Вам буде рада
допомогти у пошуках спортивна спілка Вашого регіону. Контактні дані знаходяться на
зворотному боці флаєра.

