
Bilgiler 
Anne-babalar  ve vel i ler  iç in  

1) Spor kuponu 4.0 nedir? 

Her Dortmundlu çocuk, 4. yaş gününde çocuk yuvasında 50,00 € tutarında bir hediye kuponu 
alır. Çocuk yuvasına gitmeyen çocuklar ise, başvuru üzerine kuponu ilgili semtin aile 
ofisinden alabilir. Bu kupon, Dortmund'taki bir spor kulübündeki mevcut üyelik veya yeni 
üyelik için kullanılabilir. 50,00 €, çocuğun aidat hesabına kaydedilir. Kulübün aidat miktarına 
bağlı olarak üyelik süresi farklı olabilir. Kulübün değiştirilmesi, bir kerelik hizmetler veya süresi 
sınırlı kurslar – acemiler için yüzme kursları dışında – bu teşviğin dışındadır. Kupon kişi adınadır 
ve başkasına verilemez. Çocuğunuzun 6. yaş gününden itibaren artık kullanılamaz. 

2) İşbirliği yapılan kurumlar hangi görevleri üstlenmektedir? 

Stadtsportbund Dortmund (Dortmund Şehir Spor Birliği), projenin koordinasyonundan, 
idaresinden ve muhasebesinden sorumludur. Projenin başlangıcında tüm çocuk yuvaları bir 
başlangıç paketi ile donatılır. Daha başka kuponlar, SSB'ye başvuru üzerine ücretsiz olarak 
çocuk yuvalarına gönderilir veya ilgili semtin aile ofisinden alınabilir Spor kulübü yaş 
gurubuna uygun bir hizmet hazırlar ve kuponu teşvik başvurusuyla beraber Stadtsportbund'a 
iletir. Burası başvuruyu inceler ve kulübe parayı öder. Aile ofisinin eğitimcileri ve çalışanları, 
4. yaş günü hediyesi olarak bir jimnastik çantası verirler.  Bunun içerisinde tüm önemli bilgileri, 
büyükşehir belediye başkanının kutlamasını ve sözü edilen hediye kuponunu içeren bir zarf 
bulunur. Bundan sonra anne-babaların ve çocukların uygun bir spor seçeneği bulmak ve 
kuponu Dortmund'taki ilgili spor kulübüne vermek için 2 yıl zamanları vardır. Dortmund 
Belediyesi, projenin tamamını spor teşvik kaynaklarından finanse etmektedir. 

3) Dortmund'ta buna uygun spor olanakları hakkında nereden bilgi edinebilirim? 

Ekteki broşürde tüm spor olanakları semtlere göre ayrılmış biçimde listelenmiştir. Bu broşür 
ayrıca çocuk yuvasında da bulunmakta olup, ayrıca Stadtsportbund'tan da ısmarlanabilir ve 
çevrimiçi olarak da www.ssb-do.deadresinden edinilebilir. Bunun yanısıra Dortmund'taki her spor 
kulübü, kulübün hizmetleri hakkında web sitesinde ya da telefonla bilgi vermektedir. 

4) Ücretsiz üyelikten sonra ne olacak? 

Bu projenin hedefi, çocuğunuzun teşvik görmüş üyelikten sonra da spor kulübünde 
kalmasıdır. Üyelik aidatını kendiniz finanse edemezseniz, Dortmund Sosyal Yardım 
Kurumu'na çocuk için eğitim ve katılım yardımı başvurusunda bulunma olanağı vardır. Buna 
ilişkin ayrıntılı bilgi SSB'den de alınabilir. Elbette üyelik, süresinin dolmasından sonra kulüplerin 
yürürlükteki mevzuatlarına göre doğrudan feshedilebilir. 

http://www.ssb-do.de/


5) Kupon kullanımı işleyişini gösteren şema 
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