
"Vouchere pentru sport, pentru elevii de clasa întâi" în 
Oberhausen 

Pentru a se putea dezvolta liber, copiii au nevoie de exerciţii fizice împreună cu alţi copii - 

de exemplu, într-un club sportiv care îi sprijină şi îi încurajează. 

Sportul organizat în cadrul unui club creează cele mai bune condiţii pentru a sprijini 

dezvoltarea fizică şi mentală a copiilor şi, în acelaşi timp, pentru a învăţa într-un mod 

jucăuş valori precum respectul, corectitudinea şi spiritul de echipă. 

Prin intermediul voucherului pentru sport, toţi copiii din clasa întâi din Oberhausen 

primesc un abonament gratuit de 6 luni la unul dintre cluburile sportive participante, dacă 

nu sunt deja membri ai unui club din Oberhausen. 

Copiii care sunt deja membri ai unui club pot folosi cele 6 luni de abonament gratuit pentru 

un alt club participant. 

Voucherul pentru sport 

• va fi distribuit în februarie 2023, tuturor elevilor

de clasa întâi din Oberhausen, prin intermediul

şcolilor.

• permite un abonament gratuit de 6 luni la un

club sportiv participant din Oberhausen.

• poate fi folosit până la 30.06.2023 la cluburile 
sportive enumerate aici.

O prezentare actuală a ofertelor poate fi găsită şi pe pagina de internet a SSB Oberhausen 

la adresa: www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine. 

Protecţia datelor 

Datele cu caracter personal vor fi utilizate şi transmise în cadrul acestui proiect. Datele cu 

caracter personal vor fi şterse după trei luni de la efectuarea evaluării. Informaţii 

suplimentare privind protecţia datelor pot fi găsite în broşura proiectului sau la adresa 

www.ssb-oberhausen.de/sportgutscheine.  

Dacă nu sunteţi de acord cu transferul de date către SSB, voucherul nu poate fi utilizat. 

Contact 

a sportivă a oraşului
Stadtsportbund Oberhausen e.V. 
Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen 
www.ssb-oberhausen.de 
michel.roth@ssb-oberhausen.de 
0208 825 – 3121 

Stadt Oberhausen 
Kommunales Integrationszentrum  
Mülheimer Str. 200, 46045 
Oberhausen 
niklas.glahn@oberhausen.de 
0208 825 – 4457

Stadt Oberhausen 
Sportentwicklung, Sportplanung 
Sedanstr. 34, 46045 Oberhausen 
simon.schauff@oberhausen.de 
0208 825 – 2883 
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