
Формуляр заявки  

Будь ласка, надішліть заповнений формуляр на адресу Спілки 
молодіжних організацій району Байройт не пізніше 18.08.2022 р.   

Для участі у заході „Hofrallye über den Laitscher Hof“  
з обов’язковою явкою я записую: 

 
 

___________________________________________________________________ 
Прізвище та ім’я дитини  
 
 

___________________________________________________________________ 
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 

Зaхоплюючий день не фермі Лайчер Гоф 

01 вересня 2022 р. 

для дітей 6-10 років 

з району Байройт  



Зaхоплюючий день не фермі Лайчер Гоф  

НА СЕЛЯНСЬКОМУ ПОДВІР’Ї 
БАГАТО ЦІКАВОГО! 

 

На фермі Лайчер Гоф живуть корови, 
телята, кішки, качки, гуси, кури і 

собака. 

Ми познайомимося з тваринами 
ближче, нам можна їх гладити і 

годувати. 

Ми дізнаємося, звідки і як надходять 
такі наші щоденні продукти, як молоко, 
крупи і яйця, а також як їх обробляють. 

Потім ми разом приготуємо з них 
смачний обід. 

Крім того, ми зможемо відкрити для себе багатого 
цікавого на луках, полях, на 
великих луках з фруктовими 

деревами і в лісі навколо ферми. 
На самій фермі ми познайомимося 

з усім, що пов'язано з сільським 
господарством і сільським 

життям. Про ігри та веселощі ми, 
звичайно, теж не забудемо. 

Якщо тобі від 6 до 10 років 

і ти хочеш провести насичений день на фермі, 

приходь до 
нас! 

Умови запису  

Важлива інформація 

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 „Hofrallye“. 

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:   01 вересня 2022 р. 

                                   09:30 – 14:00 

Місце:   Оберлайч, Гарсдорф 

Цільова група:  діти віком від 6 до 10 років  

                             з району Байройт 

Ціна:    15,00 € (вкл. обід) 

Організатор:             Спілка молодіжних організацій району  

   Байройт та Катрін Раннінґер (сертифікована 

   для креативної роботи з дітьми  

   фермерка)  


