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الشخص املسؤول هو:
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بصفتك ويل األمر ، أنت مسؤول عن كيفية وصول طفلك 

إىل مكان الحفل

 يف الصباح والعودة إىل املنزل املساء

مكن لطفيل العودة إىل املنزل �فرده يف نهاية اليوم (4

مساًء).

انا استلم ابني بعد نهاية الحفلة.

يتم استالم ابني/ابنتي من 

قبل_______________________________________

لدي بطاقة بون أوسفايس

(املرجو تسليم نسخة مع التسجيل)

لدي بطاقة بون أوسفايس

(املرجو تسليم نسخة مع التسجيل)

أوافق عىل أنه ªكن التقاط صور ومقاطع فيديو للمشارك¤ 

واملشاركات  أثناء الفعالية و باالضافة لنرش الصور عىل 

موقعنا و حفظها

ال  معن       

أوافق عىل استخدام بيانا¹ الشخصية فقط لغرض تنظيم 

الحدث.

_________________________________________

التاريخ

_________________________________________

توقيع ويل األمر

ملحوظة
نريد ان نلعب ونحتفل معا يف برنامج مني تبو رغم الوضع الحيل.

لتحقيق ذلك: 

يجب عىل املسؤول� عن الربنامج واملشارك� الحفاظ عىل املسافة، 

السلوك و قواعد النظافة.

عطلتك يف تانينبوش
01. -05.08.2022



التسجيل يف ميني تبو 2022

_________________________________________

االسم العائيل والشخيص للطفل

__________________________________________

االسم العائيل والشخيص ويل األمر

__________________________________________

اسم و رقم الشارع

__________________________________________

رمز الربيد واملدينة

__________________________________________

رقم ويل األمر يف حالة الطوارئ

__________________________________________

تاريخ ميالد الطفل

__________________________________________

التأم¤ صحي

__________________________________________

الحساسية أو ايشء اخرى تخص الطفل 

(bitte wenden)

العنوان الذي تقام فيه الحفلة
الساحة امللحقة �ركز مدارس تنانبوش

(ريال، كمناسيوم)
Hirschberger Str. 3

53119 Bonn

لتسجيل مفتوح اىل غاية 30.06.2022
عنوان التسجيل:

Lotsenpunkt, Pommernstr. 1, Tannenbusch-Mitte
املوافقة الطوعية عىل استخدام الصورة إذا لزم األمر بذلك.

تسليم نسخة من بون اوسفايس لسيدة أندريا روز.

اإلثن¤ اىل الخميس: 9:00 صباًحا - 4:00 مساًء

الجمعة: 9:00 حتي 12:00

(إفطار / ورشة عمل اولياء االمور)

العمر: 8 إىل 12 سنة

التكلفة: 25 يورو

(مجانًا ملن لديه بطاقة بون أوسفايس)

لهذا تحصل عىل برنامج ملدة خمسة أيام ، مع بوفيه إفطار 

وغداء ومرشوبات ومواد يدوية ال تحتاج إىل املزيد من املال

قلعة نطاط

قم ببناء الخشب

اإللكرتونيات

الغناء

اللعب

االسرتخاء

الرقص

ألعاب الوحل

خبز الحلويات

كرة القدم

0228 / 611 385

Tannenbusch- 
Center

Schulzentrum

H

Quelle: Open Street Map


