
beraten.bilden.forschen.

"

Зареєструйтесь ще швидше завдяки  
нашій онлайн-реєстрації 

www.bildungskurier-kirkel.de
Ми раді що ми можемо запропонувати Вам захо-
плюючий та насичений подіями тиждень!
У вас є ще запитання?
Наша команда буде рада Вам допомогти. Зв’яжіться з 
нами за тел.06849 909-0
Ви зацікавлені? Реєструйтесь зараз!Я беру участь з:

Дитина 1: Прізвище, ім‘я, Вік

Дитина 2: Прізвище, ім‘я, Вік

Дитина 3: Прізвище, ім‘я, Вік

Дитина 4: Прізвище, ім‘я, Вік

Партнер/Партнерка: Прізвище, ім‘я, Вік

Повідомлення про захист даних (EU-DSGVO, ст. 6, параграф 1, lit b)
Реєстраційні дані зацікавлених сторін та учасників будуть надіслані 
в електронному вигляді та будуть зберігаютись нами стільки, скільки 
необхідно для обробки. Після цього,
відповідно до встановлених законом термінів зберігання, вони будуть 
видалені або
анонімізовані.
Додаткова інформація на www.arbeitskammer.de/datenschutz

Місце і дата

підпис

Підпис батьків

Bildungszentrum Kirkel 
der Arbeitskammer des Saarlandes

Am Tannenwald 1 
66459 Kirkel

Tel. 06849 909-0 
Fax 06849 909-444

info.bzk@arbeitskammer.de 
www.bildungszentrum-kirkel.de

БІОСФЕРНЕ ЛІТО АК 
2022 РІК
АК ТИВНО - ТВОРЧЕ –  
СОЛІД АРНО
Тиждень з ночівлею в «Біосферне літо АК»  
в Кіркелі для українських сімей
16.08 - 19.08.22

ТИЖ ДЕНЬ З НОЧІВЛЕЮ В «БІ-
ОСФЕРНЕ ЛІТО АК» В КІРКЕ-
ЛІ Д ЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ

Тиждень з ночівлею в «Біосферне літо АК» в Кіркелі 
для українських сімей
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РЕЄСТРУЙТЕСЬ! 

Зустріч: 

16.08 – 19.08.22

Проживання та харчування включено

Ім‘я, Прізвище

Вулиця, номер будинку

Інгдекс / Місто

Компанія/орган

телефон

електронна пошта

Дата народження

професія, діяльність

Я реєструюсь та забов‘язуюсь відвідати сімейне літо.

ТИЖДЕНЬ З НОЧІВЛЕЮ В «БІОС-
ФЕРНЕ ЛІТО АК» В КІРКЕЛІ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ СІМЕЙ
Освітній центр Кіркеля вже 20 років пропонує «Біосферне 
літо» для сімей, які проживають у Саарі.
Вперше буде проведено тиждень для українських родин.
Запрошуємо Вас з дітьми (до 14 років).
Будь ласка, реєструйтесь! Кількість місць обмежена.

„АК-Біосферне Літо” це незабутні враження від спілкуван-
ня, що базується на засадах толерантності, зустрічей та 
мирних відносин родин.

Відкрийте для себе власні ресурси, та розвивайте їх. На-
солоджуйтесь обміном і спілкуванням з іншими людьми та 
почувайте себе комфортно.

Разом з українським художниками та викладачами, а також 
перекладачами (безпосередньо на місці), сім‘ї будуть мати 
можливість поринути на тиждень у природу. Багато бути на 
свіжому повітрі, спробувати себе у художній чи спортивній 
діяльності, або просто насолодитись спокоєм та відпочин-
ком на природі.

Ми хочемо відродити любов до природи, сприяти природ-
ній допитливості дорослих і дітей, навчити навичкам пово-
дження з тваринами та рослинами.

Крім того, фітнес-центр і сауни будуть працювати щодня.

Наприкінці, ми, разом, відсвяткуємо гарну вечірку.

Тиждень з ночівлею в «Біосферне літо АК» в Кіркелі 
для українських сімей

ТИЖ ДЕНЬ З НОЧІВЛЕЮ В «БІОСФЕРНЕ 
ЛІТО АК» В КІРКЕ ЛІ Д ЛЯ УКРАЇН-
СЬКИХ СІМЕЙ


