
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jak wa Ŝne jest uprawianie sportu przez dzieci – wie prawie  kaŜdy. 
 

Uprawianie sportu w klubach sportowych jest jeszcze waŜniejsze, poniewaŜ kluby 
zapewniają regularne i profesjonalne uprawianie sportu.  
Oprócz moŜliwości poznania róŜnych dziedzin sportu, dzieci uczą się „fairness“ i 
biorą udział w zawodach a takŜe doświadczają nowych przeŜyć i zawierają nowe 
przyjaźnie. 
 

Czy gonią po boisku za piłką, czy przerzucają przez ramię przeciwnika w judo, czy 
teŜ w szachach przebijają króla – wszystko jedno - waŜne jest, Ŝe biorą udział w 
zajęciach. 
 

Hamburskie kluby sportowe oferują traningi w prawie wszystkich dziedzinach sportu. 
Więc napewno i dla Waszego dziecka znajdzie się coś odpowiedniego. 
 

PoniewaŜ sport jest tak waŜny dla dzieci, „Hamburger Sportverein“,(sam 
wspomagany przez organizację „Kinder helfen Kindern e.V”  oraz z publicznych 
srodków miasta), postanowił wspierać finansowo kluby, które dzieciom i młodzieŜy z 
niezamoŜnych rodzin (w wieku do 18 lat) umoŜliwią bezpłatne zajecia w klubach 
sportowych. 
Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci i młodzieŜ znalazły miejsce w klubach 
sportowych. 
 

W Hamburgu 200.000 młodych ludzi naleŜy dzisiaj do klubów sportowych. 
Dla pańskiego dziecka teŜ jest tam miejsce! 
Naturalnie wiemy, Ŝe nie wszystkie rodziny stać na opłacenie miesięcznej składki w 
klubie.  
„Hamburger Sportjungend“ znalazł na to sposób: 
 „... ju Ŝ zaczynamy! Dzieci do klubów sportowych” 
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Co nale Ŝy zrobi ć? 
 
Na stronie internetowej www.kids-in-die-clubs.de  znajdziecie Państwo listę 
 z adresami klubów sportowych, które zgłosiły swój udział w projekcie „Dzieci do 
klubów sportowych”. 
 
W kaŜdym klubie działa osoba, do której moŜna się zgłaszać z pytaniami 
dotyczącymi naszego projektu. Ta osoba poinformuje Państwa o tym, czy dziecko 
Państwa moŜe ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu. Tak na przykład 
jeŜeli: 

- rodziny otrzymują “Arbeitslosengeld II”,  
- pobierają świadczenia dla ubiegających się o azyl, 
- mają uprawnienie o dodatek na dziecko lub o zasiłek na czynsz 

mieszkaniowy, 
- dochód rodzinny leŜy poniŜej ustalonej granicy dochodów. 

 
Wnioski o udział naleŜy kierować bezpośrednio do uczestnicących w akcji klubów 
sportowych. 
 
Po spełnieniu tych warunków: dziecko zostaje bezpłatnym członkiem klubu i bierze 
udział w trainingach. 

 
Informacja 
Dalsze informacje? 
Te otrzymacie Państwo juŜ w klubie Waszego wyboru (numer 
telefonu znajdziesz na naszej liscie) lub za pośrednictwem 
informacji telefonicznej Haburgskiego Klubu „Sportjugend” 
(Tel.: 040/419 08 123). 
 
Informacje rownieŜ na stronie internetowej: 
www.kids-in-die-clubs.de 
 
Hamburger Sportjugend 
Schäferkampsallee 1 · 20357 Hamburg 
Tel. 040 / 419 08 123 
E-Mail: info@hamburger-sportjugend.de 
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