im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam

Informacje | o Wakacyjnym Paszporcie Poczdamu, stolicy kraju
związkowego Brandenburgii

telefon

Szanowni Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie!

+49 175 551 36 58

Wakacje są najdłuższym czasem wolnym w roku dla uczennic i uczniów. Oprócz
służbowych i urlopowych wyjazdów pozostają długie tygodnie tego wolnego okresu
do jego wypełnienia. Juz od prawie 30 lat Wakacyjny Paszport Poczdamu pozwala
przyjrzeć się różnorodnym ofertom wakacyjnym w Poczdamie i zachęca do
korzystania z nich. Wiele stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw oferuje w ramach
Paszportu własne imprezy. Są to między innymi całodniowe zajęcia, warsztaty, obozy
i wakacyjne wycieczki, niejednokrotnie bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Do tego
dochodzą bony na zniżki ofert handlowych.
Urząd ds. młodzieży we współpracy z Medienwerkstatt Potsdam (Warsztatem
Medialnym) przygotowuje Paszport dla Państwa i Ich dzieci w wieku od sześciu do
dwunastu lat. Na początku czerwca Paszporty bedą rozdawane bezpośrednio
dzieciom poprzez szkoły podstawowe w Poczdamie. W razie, gdyby Państwa dziecko
go nie otrzymało, proszę zwrócić się bezpośrednio do szkoły. Pojedyncze
egzemplarze w limitowanych ilosciach znajdują się w urzędach ds. młodzieży,
klubach dziecięcych i w Medienwekstatt Potsdam.
Miło nam, że w Wakacyjnym Paszporcie Poczdamu możemy przedstawić Państwu
tak różnorodne możliwości, które pomogą w zaplanowaniu wakacji Państwu i
urozmaiconego i indywidualnego programu wakycyjnego Państwa dzieciom. Proszę
zwrócić uwagę, iż niektóre oferty wymagają przedłożenia Paszportu lub uprzedniego
zgłoszenia się oraz pisemnej zgody na w nich dziecka uczestnictwo.
Program wakacyjny znajdą Państwo
http://www.ferienpass-potsdam.de

c/o Medienwerkstatt Potsdam
Schilfhof 28a
14478 Potsdam
Michael Chudoba

Nuda? – Nie z nami!
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telefax
+49 331 81 02 16

e-mail
chudoba@
medienwerkstatt-potsdam.de

träger
Förderverein für Jugend
und Sozialarbeit e.V.
Geschäftsbereich Potsdam
Schilfhof 28a
14478 Potsdam

geschäftsführung
Ute Parthum

website
www.fjs-ev.de

bankverbindung
fjs e.V.
Berliner Commerzbank
Kto. 0 280 985 00
BLZ 120 400 00

steuernummer
27/665/52283
Finanzamt für
Körperschaften Berlin

Miło nam będzie, jeśli podzielą się Państwo swoją opinią i życzeniami związanymi z
programem wakacyjnym poczdamskich uczennnic i uczniów.
Kontakt:
Ferienpass Potsdam, Medienwerkstatt Potsdam
Schilfhof 28a, 14478 Potsdam
redaktion@ferienpass-potsdam.de
http://www.ferienpass-potsdam.de
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