
 
 

 
 

 

 

 

الثالث في مدرسة كارل ماركس االبتدائية في مدينة بالون. األطفال والمراهقون  trApSopSيبدأ معسكر  2019في عطلة خريف 

سيتم عرض النتائج المثيرة  يين والفنانين. وفي اليوم األخيرعاًما مدعوون للعمل مع الرياض 18 إلى 8الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 يمكن تجربة األمور التالية في ورش العمل الكبيرة: ة، حيث سيتم دمجها في قصة مثيرة.على منصة المسرح الصغير
 

 التمثيل المسرحي  -ئي والتقنية التصوير السينما -كرة السلة  -التشجيع  -المالكمة  -الرقص في صفوف 
 

 كما يمكنك تجربة الرياضات التالية يوم األربعاء بشكل غير ملزم: 
 

 كرة القدم األمريكية  -الباركور  -الكاراتيه  - للفتياتكرة القدم  -السباحة 
 

المشاركين على أفضل وجه ممكن. لألسف الشديد، ُيرجى تقديم طلبي ورش عمل إلزاميين بشكل مسبق، حتى نتمكن من توزيع جميع 
ن طلبين محددين لورش العمل. وسوف تتلقى منا الموافقة مونظًرا لإلقبال الكبير، فلن يمكننا النظر إال إلى طلبات التسجيل التي تتض

 على إحدى ورشتي العمل المطلوبتين قبل أسبوعين من بدء الورشة.

صباًحا، في صالة األلعاب الرياضية في مدرسة كارل ماركس االبتدائية في مدينة  9:00، الساعة 21.10.19نبدأ يوم االثنين الموافق 

بالون، من خالل تعارف جماعي وعرض دائري يسمح لكم بالتعرف أيًضا على  08525فورست شتراسه،  60بالون، الكائنة في 

 جميع ورش العمل األخرى.

 

 :trApSopSتكلفة المشاركة في مشروع 

  دون إقامة )شاملًة الغداء، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، وقميص المشارك( يورو 20.00

 

 يمكن هنا إلقاء نظرة على األمور األخرى المهمة بالنسبة لك ولوالديك: 

 مدرسة كارل ماركس االبتدائية في بالون - 17إلى  9الساعة من االثنين: 
 رض الدائري، وتدريب ورشة العمل األولالمحتويات: االستقبال والتعارف، والع

 

 مدرسة كارل ماركس االبتدائية في بالون - 17إلى  10الساعة من الثالثاء: 
 المحتويات: التدريب على التجمع المفاجئ، والرياضات الخاصة، وتدريب ورشة العمل الثاني والثالث

 

 في بالون مدرسة كارل ماركس االبتدائية - 17إلى  10الساعة من : األربعاء
 المحتويات: التدريب على التجمع المفاجئ، وتدريب ورشة العمل الرابع، والتدريب التجريبي

 

 مدرسة كارل ماركس االبتدائية في بالون - 17إلى  10الساعة من : الخميس
 ورشة العمل الخامس والسادسالمحتويات: التدريب على التجمع المفاجئ، وتدريب 

 
 مدرسة كارل ماركس االبتدائية في بالون - 17لى إ 10الساعة من : الجمعة

 المحتويات: تأليف المشاهد، وتدريب ورشة العمل السابع، وبروفات على المسرح
 

 مدرسة كارل ماركس االبتدائية في بالون - 13إلى  10الساعة  من السبت:
 البروفات النهائية

 
 مسرح بالون - 17إلى  10الساعة من األحد: 

 ، والعرض األوليالمسرحبروفات في 
 
 

 

 التسجيل في:

 الثالث trApSopSمعسكر 



 
 

 
 

 

 

 العرض أمام الجمهور

 المنصة الكبيرة في مسرح بالون  - 15.30الساعة • 

 

يورو لكل طفل أو مراهق،  2.00أكتوبر، بسعر  21يمكن حجز التذاكر من شباك التذاكر في المسرح مباشرًة، بدًءا من يوم االثنين 

 يورو للبالغين.  3.00أو بسعر 

 [.03741] 2813-4847أو  4848 التذاكر:االتصال بشباك • 

 

 مشاركة الوالدين:

نظًرا ألننا نرغب أيًضا في دعوة جميع اآلباء للمشاركة في المشروع، فنحن نتطلع دائًما إلى المساهمة في "بوفيه اآلباء" )من اآلباء 
 إلى األطفال( يوم األحد في يوم العرض األولي. 

قطع. ُيرجى  5نقطة، وإحضار حوالي  2إلى  1نا اقتراحات هذا العام، ونطلب من اآلباء اختيار وألن التنسيق يمثل تحدًيا، فقد قدم

 تذكر: الطعام المصنوع بالحب، ألذ طعًما من الطعام الجاهز.

 

 جديد: خدمة الحافلة المكوكية من مدينة أولسنيتس:

الثالثاء، نوفر لكم هذا العام إمكانية استقالل الحافلة المكوكية الخاصة بنا من مدينة أولسنيتس. سائقنا الرياضي الشاب سيأخذكم أيام 

 55oمن صالة فوغتالند الرياضية/القاعة الرياضية ذات الثالثة مالعب ) صباًحا 9:30واألربعاء، والخميس، والجمعة الساعة 

 أولسنيتس/فوغتالند(. سعة المقاعد محدودة!  08606سه، أدولف داماشكه شترا

 

 رسوم المشاركة والوثائق:

  
  اطلب من والديك مساعدتك في ملء الوثائق بعناية، وأرسلها إلينا 

  .2019سبتمبر  22حتى 

 

 بالون 08525شينكندورف شتراسه، )في برج فيما تورم(،  14شبورت يوغند فوغتالند، 

 03741 40411 11أو الفاكس:  vogtland.de-welack@ksbعن طريق البريد اإللكتروني: 

 

 نطلب دفع رسوم المشاركة نقًدا، وإحضارها في يوم الوصول.    

 يتم جمع األموال على الفور في مكتب االستقبال.     
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 : trApSopS 2019 معسكربموجب هذه الوثيقة أسجل طفلي بشكل ملزم في 

 اسم الطفل
 

  تاريخ ميالد الطفل 

  التأمين الصحي للطفل  محل اإلقامة

  رقم الهاتف البديل   رقم هاتف الطوارئ 

 البريد اإللكتروني: 
 )ُيرجى ذكره بشكل حتمي(

 

أمور خاصة )الحساسية، 
 األمراض، ...(

 

 

 

 ورشة العمل الرئيسية: 

 (2و 1يمكنك االختيار من بين التالي )قم بترقيم ورشتي العمل المطلوبتين بالرقمين 

   _________  ( الرقص في صفو2   _________  ( التشجيع1

   _________  ( كرة السلة4   _________  ( المالكمة3

  _________  مثيل المسرحي( الت6 _________ 1( التصوير السينمائي ووسائل اإلعالم5

   

 ساعة خالل المشروع: 2التدريب التجريبي حوالي 

 (2و 1يمكنك االختيار من بين التالي )قم بترقيم ورشتي العمل المطلوبتين بالرقمين 

 _________   ج( الكاراتيه  _________ كرة القدم األمريكية ( أ

  _________  د( الباركور  _________  2السباحة  ( ب

   _________  للفتياتهـ( كرة القدم 

 

 ____________________ في مجموعة ورشة عمل.أود االشتراك مع صديقي/صديقتي

 وإال فلن يمكن ضمان البقاء مًعا. طلبات ورش عمل متماثلةتحديد ُيرجى تذكر، 

 

 طفلي مشارك في العرض أمام الجمهور:   ←

 نعم/ال            بيرة في مسرح بالون  المنصة الك - 15.30الساعة  - 2019أكتوبر  27 

 نعم/ال    9:30طفلي سيذهب بالحافلة المكوكية من مدينة أولسنيتس الساعة  ←

 

 

…………………………………………………………………………………… 
 المكان، التاريخ، توقيع ولي األمر

 

 

 

)حماية  1الملحق  1 

 ( إلزاميةtoASالبيانات 

)تصريح  2الملحق  2

 السباحة( إلزامي



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إعالنات الموافقة

 نعم/ال          يمكن لطفلي العودة إلى المنزل بشكل مستقل في المساء.   ←

 

……………………………………………………………………………………… 
  المكان، التاريخ، توقيع ولي األمر

 

   نعم/ال          بحرية في مدينة بالون خالل استراحة الغداء.يمكن لطفلي التنقل  ←

        

……………………………………………………………………………………… 
 المكان، التاريخ، توقيع ولي األمر 

 

 

 

 سنساهم بما يلي في بوفيه يوم الجمعة )من اآلباء إلى األطفال(: 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 المكان، التاريخ، توقيع ولي األمر 

 
 بوفيه اآلباء

 حلويات   سلطات   مخبوزات   لحوم   فاكهة/خضراوات          

 كعك ماِفن   سلطة معكرونة   خبز أسود )قطع(   نقانق فرانكفورت/سجق   تفاح )قطع(  

 كعك براوني   سلطة لحوم   خبز أبيض )قطع(   شرائح لحم صغيرة   موز  

 كعك   سلطة بطاطس   خبز باغيت الفرنسي )قطع(   كرات اللحم المفروم   شمام )قطع(  

 سلطة فواكه   سندويشات   نقانق مخبوزة في عجينة ُخبز   حرنكش  
  

 عنب  
      

 حلويات  

 مكسرات  
  

 زبادي   أخرى   مشروبات  

 خيار )قطع(  
  

   لتر 0.5زجاجات ماء   

أدوات مائدة 
لالستخدام مرة 

 جبن كوارك   واحدة

 طماطم كرزية  
  

  
عصائر كابري سن، أو ما شابه 

   ذلك
أطباق لالستخدام 

 بودنج   مرة واحدة


