
 
 
 
 
 
 

 
 کالس اول« در اوبرهاوزین  دانش آموزانهای ورزشی برای  کوپن»

به عنوان مثال در یک   –برای اینکه کودکان بتوانند آزادانه رشد کنند، به ورزش همراه با کودکان دیگر نیاز دارند  
 باشگاه ورزشی، که از آنها مراقبت می کند و آنها را تشویق می کند.

ورزش سازماندهی شده در باشگاه بهترین شرایط را برای حمایت از کودکان در رشد جسمی و ذهنی آنها ایجاد می 
شیوه ای بسیار آسان آموزش می  کند و در عین حال به آنها ارزش های مانند احترام، انصاف و روحیه تیمی را به  

 دهد. 
در یکی از باشگاه های ورزشی   را  ماهه-۶کالس اول در اوبرهاوزن عضویت رایگان    کودکانبا کوپن ورزشی، همه  

 .را نداشته باشد اوبرهاوزن در باشگاه یت یک شرکت کننده دریافت می کنند، اگر تا هنوز عضو
ماهه در یک -۶یک باشگاه را دارند می توانند از این کوپن برای عضویت رایگان    یتکودکانی که از قبل عضو
 باشگاه دیگر استفاده کنند.

 

 کوپن ورزشی، 
  

در ماه فوریه از طریق مدارس به دانش آموزان کالس اول   •
 توزیع می گردد.

 

های  -۶عضویت   • باشگاه  از  یکی  در  را  رایگان  ماهه 
 سازد. ورزشی شرکت کننده ممکن می 

 

در باشگاه های ذکر شده در اینجا   ۲۰۲۳/ ۳۰/۶تا تاریخ   •
 قابل استفاده است.  

 

  

ی اوبرهاوزن  سایت انجمن ورزشی شهرتوانید در وبپیشنهادی های ورزشی را می یک مروِرکلی جدید در مورد  
Oberhausen tbundrStadtspo دریافت کنید : oberhausen.de/sportgutscheine-www.ssb 

 

 حفظ اطالعات خصوصی
 

هویتی سه  در چارچوب این پروژه، از داده های هویتی استفاده می شود و به دیگر مراجع منتقل می گردد. داده های  
در  توانید  را می  اطالعات خصوصی  در مورد حفظ  بیشتر  اطالعات  ارزیابی حذف می شوند.  تنظیم  از  بعد  ماه 

 دریافت کنید.  oberhausen.de/sportgutscheine-www.ssbسایت وب ربروشور این پروژه یا د
 

 کوپن استفاده کنید.این موافق نباشید، شما نمی توانید از  SSBداده های به انجمن ورزشی شهری اگر با انتقال 
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