
KLJB
дозвілля для дітей

Інформація щодо коронавірусу

У зв’язку з нинішньою ситуацією, ми повинні приготуватись 
до форс-мажорів. Тому якщо влітку не буде можливості 
поїхати групою в гостьовий будинок, то ми адаптуємо 
програму до святкових ігор в м. Ербах (католицький костел 
Св. Софіі)
__________________________________

Для десяти українських дітей віком від 8 до 14 років 
католицька парафія Святої Софії покриває повну вартість 
участі в дитячому таборі в Біркенбуші в серпні 2022 року в 
розмірі 350 євро. Якщо зареєструється більше десяти 
українських дітей, ранній дата реєстрації вирішить.
__________________________________

KLJB означає:
Katholische LandJugendBewegung (Католицький рух 
сільської молоді)

KLJB – це молодіжна асоціація, яка об’єднує 70 000 молодих 
людей по всій Німеччині. Вона представляє інтереси молоді 
у сільській місцевості та прагне до сталого розвитку селищ.

з 22 по 31 серпня 2022

на

Базі відпочинку «Freizeitheim
Birkenbusch»

для

дітей від 8 до 14 років



Рух католицької молоді KLJB,
Католицька парафія Св. Софії 

міста Ербах
Адреса:

Hauptstr. 44
64711 Erbach

Tel.: 06062-3414

Laura Jung та Annalena Nowara,
а також наші волонтери, 

працівники парафії
(звертайтеся через офіс парафії)

Організатор

Керівники

Програма

! Перед зустріччю !

Реєстрація

9 липня о 16й відбудеться попередня зустріч в
приміщенні католицької парафії Св. Софії.
Буде проведено обговорення детальної інформації
про програму літнього табору, тому батьків та дітей
просимо планувати цей день заздалегідь.

Реєстрації розглядатимуться в порядку надходження.
Таким чином, якнайшвидша реєстрація може
гарантувати вам місце. Просимо вас
зареєструватися не пізніше 1 червня 2022 року:

Katholisches Pfarramt
Hauptstraße 44

64711 Erbach/Odw.
Tel.: 06062-3414

Вартість

Як кожного року команда KLJB Erbach складає
різноманітну програму. Діти матимуть спортивні
активності, зможуть проявити творчість у групових
іграх, майстер-класах та відвідати екскурсії.
Кожен літній табір матиме певну тему, яку команда
допрацює під час підготовки та впровадить в
програму.

Проживання

Літній табір відбудеться на базі «Freizeitheim 
Birkenbusch» біля Бремена.

Велика територія на відкритому повітрі запрошує вас 
пограти та повеселитися на гарно облаштованому 
ігровому майданчику біля лісу.

Тут можете знайти додаткову інформацію про 
будинок:
www.birkenbusch.com

Заїзд та виїзд дітей буде проведено спільно в один
час. Точна інформація про час відправлення до бази
буде надана під час попередньої зустрічі.

Для десяти українських дітей віком від 8 до 14 років
католицька парафія Святої Софії покриває повну
вартість участі в дитячому таборі в Біркенбуші в серпні
2022 року в розмірі 350 євро. Якщо зареєструється
більше десяти українських дітей, ранній дата реєстрації
вирішить. Витрати на дорослого супроводжуючого з
України також покриваються, якщо це буде обговорено
та вирішено на попередньому засіданні 9 липня 2022
року о 16:00 у кімнатах Св. Софії.


