
Ф о р м ул я р  з а я в к и  н а  у ч а с т ь  

Будь ласка, надішліть заповнений формуляр на адресу Спілки 
молодіжних організацій району Байройт не пізніше 16.08.2022 р.   

 

посадка в Байройті                                         посадка в Біндлахер Берг  
 

Для участі у заході „Von den Baumwipfeln in die Innenstadt“  
з обов’язковою явкою я записую: 

 

 
___________________________________________________________________ 
Прізвище та ім’я  
 

 
___________________________________________________________________ 
Адреса 
 

 
___________________________  _______________________________ 
Дата народження    Тел.  
 

 
___________________________________________________________________ 
E-Mail  

 
Я ознайомився з § 13 DSGVO (Загального регламенту щодо 
захисту даних) і згоден з використанням моїх даних. 

Я приймаю загальні умови участі Спілки молодіжних 
організацій району Байройт.  

 
Я хотів би регулярно отримувати інформацію поштою про 
заходи Спілки молодіжних організацій району Байройт. 

 
 

 

________________________  ____________________________ 
Дата       Підпис одного з батьків або  

      опікуна  

Kreisjugendring Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth 
Tel: 0921 728 198, Fax: 0921 728 88 198 
kreisjugendring@lra-bt.bayern.de – www.kjr-bayreuth.de 
Konto-Nr: 570 004 812, BLZ: 773 501 10, Sparkasse Bayreuth 
IBAN: DE62773501100570004812, BIC: BYLADEM1SBT 

З ВЕРХІВОК ДЕРЕВ 
– У ЦЕНТР МІСТА 

Для дітей і підлітків 10-18 років 
з району Байройт  

Одноденна поїздка  
в Штайгервальд та 

Вюрцбург 



З верхівок дерев – у центр міста  

Спочатку ми разом поїдемо в 
Ебрах, а потім наш шлях поведе 
нас нагору: ми підемо стежкою 

серед верхівок дерев у 
Штайгервальді. Сам шлях на 

найвищу платформу, яка 
знаходиться на висоті 42 метра, стане справжньою 

подією. Стежка звивається вздовж 
зовнішньої сторони вежі, 

утворюючи круговий хід до 
верхнього рівня. Там, нагорі, нам 
відкриється унікальний вид. Але й 
на самому шляху туди, на бокових 

стежках та пригодницьких 
платформах, можна відкрити для 

себе багато цікавого!.. 

Після цього ми відправимося на прогулянку прекрасним 
містом Вюрцбургом, яке стоїть на річці Майн. Хто 
захоче, може зайнятися неспішним шопінгом, інші 

можуть відкривати в цей час для себе місто.   

 

З безліччю вражень ми 
прибудемо близько 20:00 

в Байройт. 

 

 

У м о в и  з а п и с у   

В а ж л и в а  і н ф о р м а ц і я  

Шановні батьки! Будь ласка, заповніть формуляр та надішліть його нам. Після 
цього Ви отримаєте від нас платіжне повідомлення, а також опитування для 
учасників та інформацію щодо конфіденційності, які Вам необхідно буде 
одразу заповнити та відправити нам назад. При банківському переказі вкажіть, 

будь ласка, у призначенні ім'я дитини, а також назву заходу „Baumwipfel“. 
Коли всі документи і банківський переказ надійдуть до нас, Ви отримаєте 
письмове підтвердження, яке даватиме право на участь у заході. 
Усі опитування та вказівки, пов'язані з короновірусом, будуть відправлені Вам 
незадовго до заходу. 
Заявки на участь обробляються в порядку їх надходження. Якщо запишеться 
недостатня кількість учасників або пандемічна ситуація не дозволятиме, захід 
може не відбутися. Будь ласка, звертайте увагу на відповідну інформацію на 
нашому сайті.  
Якщо Ви не зможете взяти участь у заході, обов'язково слід скасувати заявку. В 
іншому випадку стягуватиметься плата за неявку. Детальні умови скасування 

(https://kjr-bayreuth.de/allgemeine-teilnahmebedingungen), а також більш 
детальну інформацію можна знайти на сайті Спілки молодіжних організацій 
району Байройт. 
У разі виникнення запитань звертайтесь – будемо раді Вам допомогти! 

Дата, час:   30.08.2022 р., 08:30 – 20:00 
 

Місце:  Ебрах і Вюрцбург 
 

Цільова група:  діти і підлітки віком від 10 до 16 років 
   з району Байройт 
 

Ціна:    25,00 €  
 

Місце зустрічі: Байройт і Біндлахер Берг  
 

Організатор: Спілка молодіжних організацій  
   району Байройт 


