
 Реєстрація майстерня звук і зображення 

Великдень 2022 
 

Моя дитина ((ім'я та прізвище):   
 
Народився/-лась   
 
Школа    

може брати участь у зазначеному вище заході. Він/вона дотримується 

домовленостей та наступної концепції гігієни: 

 

діюча концепція гігієни 

Моя дитина бере участь лише у святкових ігрових днях, 

• якщо вона сама не проявляє ніяких симптомів захворювання. 

• якщо у інших людей, які проживають у тому самому 

домогосподарстві, немає симптомів COVID-19. 

• якщо не було свідомого контакту з особами, які гостро 

інфіковані COVID-19. 

• дотримується заходів захисту від коронавірусу, які діють на 

місці 

Моя дитина приходить на перший і третій день з негативною довідкою 

з офіційного тест-центру. Якщо тесту немає, вона  може брати участь у 

контрольованих тестах на коронавірус на місці під час святкових ігор 

на канікулах 

Імейл:   Телефон.:   
 
Прізвище батьків:   
 
Адреса  
Я взяв/-ла до відома інформацію про збір даних відповідно до статті 13 DSGVO. 

Підписуючи, я даю згоду на те, що фотографії або звуки моєї дитини можуть бути 

зроблені/записані (Частина святкової пропозиції, тому реєстрація можлива лише за згодою). 

(Поставте галочку, якщо бажаєте:) Я також погоджуюся, що зображення та звуки для 

репортажів у пресі, в соціальних мережах, в Instagram або на домашній сторінці 

Stadtjugendring Herford e.V. можуть бути опубліковані. 
 

Місце, дата, підпис законного опікуна 

Інформація про збір даних відповідно до статті 13 DSGVO 

 

Герфордська міська молодіжна рада на Магдебурзькій вулиця 25, 32049 в 

Герфорді, представлена головою Фраціскою Драаієр, збирає ваші дані з метою 

проведення заходів у сфері дитячої та молодіжної роботи, з метою надання 

послуг на території Герфордського дитячого фонду, для проведення роботи 

асоціації для членів асоціації та для реклами власних заходів. 

Збір даних необхідний для виконання роботи та ґрунтується на статті 6 (1) 

DSGVO. Зібрані дані будуть знищені, як тільки вони більше не є потрібними 

для обробки. Ви маєте право в будь-який час заперечити проти використання 

ваших даних в рекламних цілях. Ви маєте право запитувати інформацію про 

зібрані дані та вимагати виправлення неправильних даних. Якщо дані 

зберігаються неприпустимо, ви маєте право вимагати їх видалення. Ви можете 

зв’язатися з відповідальною особою за телефоном 05221/6939200 або 

електронною поштою на адресу info@stadtjugendring-herford.de. Ви маєте 

право в будь-який час подати скаргу до компетентного наглядового органу. 

Надані дані будуть передані до міста Герфорд для виставлення рахунків або до 

організації, яка фінансує подію. Подальша передача даних не відбувається без 

отримання згоди. 

Пояснення: 

«Я/ми підтверджую/-ємо, що я/ми прочитала/-ли та зрозумілa/-и 

вищезазначене під час реєстрації. Я/ми погоджуюсь/-ємось, що мої/наші дані 

можуть збиратися та оброблятися Stadtjugendring Herford e.V. для 

вищезазначених цілей. Я/ми усвідомлюю/-ємо, що я/ми можу/-емо заперечити 

проти використання в будь-який час. 

 

Організатор:     міська молодіжна рада Герфорду 

Магдебурзька вулиця 25 

32049 Герфорд 

Тел.: Герфорд / 69 39 200 

info@stadtjugendring-herford.de 

Поштова адреса: абониментний поштовий ящик 4216  -  32026 

Герфорд 

 

 

 

 

 

 

 



Звук і зображення 
Великодня майстерня Steelpan 

 
Вас цікавить музика та фотографія? Але ви також хотіли б мати 

можливість вільно організовувати свій час і водночас заводити нових 

друзів. Тоді ви потрапили за адресою – реєструйтеся! 

Звук і зображення — це творча майстерня (навчальний захід), 

інтегрована в чотириденну канікульрну програму з фіксованим часом 

догляду з 8:30 до 16:00. Канікулярний тиждень пропонує час 

знайомства з друзями, для відкритих пропозицій та майстер-класу із 

захоплююче діючим поєднанням звуку та зображення. Вимоглива 

пропозиція запрошує вас на особистому досвіді дізнатись про 

професійну фотографію і спробувати зробити її разом, а також зіграти 

на власному інструменті в невеликому оркестрі. Наприкінці тижня 

можна буде виконати відпрацьований твір. 

Необідно взяти з собою: 

якщо можливо, у вівторок і четвер негативний доказ корони (24 години 

строку дії) 

Рюкзак із власною пляшкою для пиття та здоровим сніданком 

Реєстрація: 

Вартість участі 30,00 євро (включаючи теплий обід). Буль ласка, спершу 
зателефонуйте, за номером 05221 –69 39 200, забронюйте місце, а 
потім відправте безпосередньо реєстрацію. Будь ласка, відскануйте 
та надішліть реєстрацію на info@stadtjugendring-herford.de або 
поштою на адресу Stadtjugendring Herford, Magdeburgerstr. 25, 32049 
Herford 
 

Запровадження залежить від чинної на даний момент постанови про захист 

від коронавірусу, тому рішення щодо впровадження або застосовання правил 

на місці можна приймати в короткі терміни. Місця будуть підтверджені 

електронною поштою! 

 

 

Ігри на канікулах 
Великдень 2022  

 

                                         

з 19 по 22 квітня 2022 р 

з 8:30 до 16:00 
(приблизно з 10 років) 

Місце проведення: E-B-S вул. Граф-Каніц 11, 32049 Герфорд 


