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Інформація 

Для батьків та опікунів 

 

1) Що таке спортивний ваучер 4.0? 

Кожна дитина у Дортмунді отримує ваучер на суму 50,00 євро у дитячому садку 

на свій 4-й день народження. Діти, які не відвідують дитячий садок, отримують 

ваучер на запит у сімейному офісі у відповідному муніципальному районі. Цей 

ваучер можна використовувати для набуття нового або вже існуючого членства 

у вибраному спортивному клубі Дортмунда. 50,00 євро буде зараховано на 

рахунок внеску дитини. Залежно від рівня внеску клубу, членство може мати 

різні умови. Зміна клубу, разові пропозиції або курси на обмежений період часу 

– за винятком курсів плавання для початківців – виключені зі спонсорства. 

Ваучер є персональним та не підлягає передачі. 

Після 6-річчя вашої дитини вона більше не може бути використана. 

 

2) Які завдання виконують партнери співпраці? 
 
Міська спортивна спілка Дортмунда бере на себе координацію, управління та 

виставлення рахунків за проект. На початку проекту всі дитячі садки будуть 

оснащені стартовим комплектом. Спортивний клуб надає адекватну пропозицію 

для вікової групи та направляє ваучер разом із заявкою на фінансування до 

Міської спортивної спілки. Він розгляне заявку та виплатить клубу еквівалентну 

суму. Педагоги та викладачі відповідно. співробітники сімейного офісу подають 

спортивну сумку як подарунок на 4-й день народження. До нього входить 

конверт з усією важливою інформацією, вітальним листом від лорд-мера та 

зазначеним ваучером. Батьки та діти тепер мають 24 місяці, щоб вибрати 

відповідну спортивну пропозицію та викупити купон у відповідному спортивному 

клубі Дортмунда. Дортмунд фінансує весь проект за рахунок коштів фонду 

підтримки спорту. 

 

 
3) Де я можу отримати інформацію про відповідні спортивні пропозиції в 
Дортмунді? 
 
У брошурі, що додається, перераховані всі спортивні заходи для вікової групи 

від 4 до 6 років з розбивкою по міських округах. Крім того, кожен спортивний 

клуб Дортмунда інформує про власні пропозиції клубу на своїй домашній 

сторінці або по телефону. На сайті www.ssb-do.de ви можете знайти додаткову 

інформацію про спортивний купон та клубний світ Дортмунда. 

 

http://www.ssb-do.de/
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4) Що робити після набуття безкоштовного членства? 
 
Мета проекту полягає в тому, щоб ваша дитина залишалася у спортивному 

клубі навіть після того, як набула заохочувального членства. Якщо ви не можете 

самостійно сплатити подальший членський внесок, ви маєте можливість подати 

заяву в Управління соціального забезпечення Дортмунда на отримання 

допомоги на освіту та участь. Додаткову інформацію з цього питання також 

можна отримати у SSB. Звичайно, членство може бути припинене 

безпосередньо після закінчення терміну дії політики, яка діє у відповідних 

клубах. 

 

 
5) Схема процесу погашення ваучера. 
 
Керівник проекту SSB надає ваучери кожному дитячому садку. 
 
 
Дитячий садок вручає купон на 4-й день народження. 
 
 
Дитина викуповує ваучер у спортивному клубі Дортмунда. 
 
 
Асоціація направить ваучер до SSB. 
 
 
SSB виплачує спортивному клубу суму, еквівалентну вартості ваучера. 
 


