
Програма  
на червень-
грудень 2022 р.   
 

Specials  
 
Прокат ігрового інвентарю 
Запитувати в офісі Спілки 
молодіжних організацій району 
Байройт  
або безпосередньо у сім’ї 
Германсдьорфер 
Тел.: 09209-358 або 0151-28992030 
 
fruchtBAR 
Бар безалкогольних коктейлів 
Інформація на сайті: www.kjr-
bayreuth.de 
 
Sommer(s)pass  
Книжка купонів на літні 
канікули 
Випуск за травень-листопад можна 
отримати 
в міських та сільських 
адміністраціях,  
в інформаційному пункті 
адміністрації району Байройт 
 
Пригоди на канікулах 
На літніх канікулах з 1 до 26 
серпня 
в різних громадах району Байройт 
 
Juleica 
Посвідчення для молодіжних 
керівників-волонтерів 
з цікавими пільгами! 
Заявки подавати онлайн за 
адресою: 
www.dbjr.de  або  www.juleica.de 
 
 
Молодіжна база Гайденааб 
                         та 
Молодіжний кемпінг Гольфельд 
Бронювання через відповідні веб-
сторінки або наш офіс  

 

 

Спілка 
молодіжних 
організацій 
району 
Байройт 

Адреса офісу Спілки молодіжних 

організацій району Байройт 

Kreisjugendring Bayreuth  

Markgrafenallee 5 

95448 Bayreuth  
 

Telefon: 0921 728 198 

Fax: 0921 728 88 198 
 

https://kjr-bayreuth.de/  

E-Mail: kreisjugendring@lra-bt.bayern.de 

 

Kонтактні дані голови Спілки 

молодіжних організацій 

Максіміліан Рьодер 

моб. 0151 65111230 

E-Mail: maximilian1ro-

eder@googlemail.com 

 

Волонтерство –  завжди на користь 

 

Запис на всі заходи  

через наш офіс! 

 

Більш детальну інформацію та останні 

оновлення 

Ви знайдете за адресою: 

www.kjr-bayreuth.de 

http://www.kjr-bayreuth.de
http://www.kjr-bayreuth.de
http://www.dbjr.de
http://www.juleica.de
https://kjr-bayreuth.de/


Жовтень / Листопад / 
Грудень     
 
21 жовтня 
Інклюзія в роботі з молоддю 
Онлайн-тренінг для молодіжних керівників* 
разом з Баварською спілкою молодіжних 
організацій 
 
28 жовтня 
Зустріч для співробітників-волонтерів  
 
29 жовтня 
Турнір з настільної гри „Mensch ärgere Dich 
nicht“   
в громаді Гуммельталь у співпраці 
з Баварською поселенською молоддю  
 
9 листопада 
Hate Speech / Cybermobbing 
Тренінг для молодіжних керівників* 
разом з Окружною спілкою молодіжних 
організацій Верхньої Франконії 
 
24 листопада 
Загальне засідання членів спілки 
 
2-8 грудня 
Передріздвяний час – з собою 
DiY-пакуночки для дітей 6-12 років 
 
3 грудня 
Різдвяна поїздка до садиби Вольфгангсгоф  
для молодих сімей 
 
 
* у співпраці з Байройтською міською спілкою 
молодіжних організацій, Об’єднанням католицької 
молоді м. Байройта та Євангелицькою молоддю м. 
Байройт/Бад-Бернек 

 
Увага! 
На жаль, через коронавірус може статися так, що не 
всі заходи відбудуться за особистої присутності 
учасників. В такому разі вони або відбудуться в 
режимі онлайн, або їх буде скасовано. Будь ласка, 
звертайте увагу на відповідну інформацію на нашому 
сайті.   

 
--------------------------------------------------------------
Ми зберігаємо за собою право внесення змін. 
Видавник: Спілка молодіжних організацій району 
Байройт 
Фото: https://stock.adobe.com/de/ 

 
 

Червень  
 
9 червня 
Підводний світ SEA LIFE   
Одноденна поїздка в Мюнхен 
для підлітків 12-18 років 
 
14 червня 
Проблисковий маячок, машина швидкої 
допомоги та інші 
Один день з Баварським Червоним Хрестом 
для дітей 6-12 років 
 
15 червня 
На маунтінбайку  
по Франконській Швейцарії 
для підлітків 12-16 років 
 
23 червня 
Інформаційний захід 
для відповідальних за роботу з молоддю  
в районі Байройт 
 
25 червня 
fruchtBAR тренінг 
 
30 червня 
Педагогіка пригод та групові процеси 
Тренінг для молодіжних керівників* 
 

 
Липень / Серпень / Вересень     
 
16 липня 
Сильніший, ніж ти вважаєш  
Тренінг для молодіжних керівників* 
разом з командою Католицької молодіжної 
громади 
 
13-20 серпня 
Дозвілля в Південному Тіролі 
для підлітків 12-19 років 
 
30 серпня 
З верхівок дерев – у центр міста 
Одноденна поїздка в Штайгервальд та Вюрцбург 
для підлітків 10-16 років 
 
1 вересня 
Захоплюючий день на фермі Лайчер Гоф 
для дітей 6-10 років 

https://stock.adobe.com/de/

