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1. SPORTS 4 KIDS nedir? 
SPORTS 4 KIDS Bielefeld Belediye Başkanı, Bielefeld Şehir Spor Derneği (Stadtsportbund) ve 
Bielefeld Üniversitesi`nin kooperasyon projesidir.  
Stockmeier-Vakfı projeyi 31.12.2017 (kuponun son edisyon tarihine) kadar destekleyecektir. 
Akabinde kuponu 31.12.2018 tarihine kadar tahsil edebilirsiniz 
01.09.2011 tarihinden itibaren Bielefeld`de yaşayan her çocuğa, dördüncü doğum gününde, ana 
okulunda hediye olarak spor kulübüne bir yıllık üyelik için 50€ değerinde kupon verilecektir. Ana 
okuluna gitmeyen çocuklar istek üzerine Bielefeld şehrinin aile ofisinden (Familienbüro) kupon 
alabilirler (İletişim: Familienbüro, Niederwall 23, 33602 Bielefeld, Tel. 0521/51-5252, E-Mail: 
Familienbuero@Bielefeld.de).  
Kuponlar devredilemez.  
Kuponun değerlendirilmesini ve kullanımını bir grafik olarak arka sayfada bölüm 6`da 
sunulmaktadır.  
 
 

2. Hangi çocuklara kupon veriliyor ve bu kupon ne işe yarıyor?  
SPORTS 4 KIDS kuponu Bielefeld`de ikamet eden veya Bielefeld`de ana okuluna giden çocuklara 
dördüncü doğum gününde verilecektir. Bu kuponla çocuğunuz Bielefeld Şehir Spor Derneği`ne 
(Stadtsportbund) ait olan bir spor kulübüne 50€ değerinde bir yıllık üye olabiliyor. Yıllık üyelik ücreti 
50€`dan daha fazlaysa, yahut spor kulübüne aile üyeliğiniz var ise, bu kupon ile ücreti 
denkleştirebilirsiniz.  
Çocuğunuz zaten bir kulübe üye ise ve aidatı ödediyseniz, spor kulübü size kupon değerini 
vermelidir. Üyelik ücreti daha az ise, fark bedelini almaya hakkınız yoktur.  
Spor kulübünü değiştirmek, süresi sınırlı ya da bir defaya mahsus kurslar (yüzme öğrenme kursları 
hariç) bu kupondan faydalanamıyor. 
 
 

3. Projenin Kooperasyon ortaklarının görevleri nelerdir? 
Bielefeld Şehir Spor Derneği (Stadtsportbund) kuponları istek üzerine ücretsiz olarak ana okullarına 
gönderiyor veya kuponları oradan temin edebilirsiniz. Ayrıca kuponların kullanımını da onlar 
koordine ediyor.  
Ebeveynler ve çocuklar dördüncü doğum gününden itibaren uygun spor faaliyeti seçmek ve 
kuponu kullanmak için 12 ay müddetleri  vardır. 
Spor kulübü daha sonra başvuru formu ve kuponu Bielefeld Şehir Spor Derneği`ne 
(Stadtsportbund) yönlendiriyor. Bielefeld Şehir Spor Derneği (Stadtsportbund) başvuruyu inceleyip 
kupon değerini kulübe ödüyor.  
 
Projenin etkilerinin belirlenmesi ve bu bulguların yardımıyla projeyi geliştirmek amacıyla Bielefeld 
Üniversitesi projeye bilimsel destek vermektedir.   
Olumlu bir genel değerlendirme durumunda, pilot aşaması sonrası Bielefeld şehri projenin kalıcı 
olması için çaba göstermektedir.  
Bielefeld Üniversitesi siz veya çocuğunuz ile proje hakkında görüşmek isterse, lütfen bu bilimsel 
araştırmaya destek olun.  
 

4. Nerede spor olanakları hakkında bilgi alabilirsiniz?  
Bielefeld`deki spor kulüplerinin uygun sunumları hakkında bilgi, Bielefeld Spor Federasyonu`nun 
Gençlik Spor (Sportjugend) ve Bielefeld Şehir Spor Derneği`nde (Stadtsportbund) hazırladığı 
broşürde ” Çocuklar harekette “ (“Kinder in Bewegung“) bulunmaktadır.  

mailto:Familienbuero@Bielefeld.de


(İletişim: Sportbund Bielefeld, August-Bebel-Str. 57, 33602 Bielefeld, Tel.: 0521-5251550 veya 

0521-5251580, E-Posta: ssb@sportbund-bielefeld.de). Buna ilaveten broşürü ana okullarında 

bulabilirsiniz. www.sports4kids-bielefeld.de internet sayfasından, Bielefeld Şehir Spor 
Derneği`nden ücretsiz sipariş edebilir yahut oradan alabilirsiniz. 
Ayrıca buna ek olarak Bielefeld`deki her spor kulübü size, çocuklar için olan kulüp faaliyetleri 
hakkında bilgi verebilirler.  
 
 

5. Ücretsiz üyelik sonrası nasıl devam edecek?  
SPORTS 4 KIDS projenin amacı bir yıllık üyelik sonrası da çocuğunuzun mümkün olduğu kadar 
spor kulübünde kalmasıdır.   
Ücretsiz yıl sonrası üyelik ücretini ödeyecek durumda değilseniz, gecikmeden Jobcenter Arbeitplus 
Bielefeld`deki yahut Sozialamt`daki görevliye başvurun.  

 
 

6. Kupon kullanımı için Grafik 
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Ana okulundaki çocuklara 4. doğum gününde belediye 
başkanının tebrik mektubu ile kupon veriliyor (Ana 
okuluna gitmeyen çocuklar için aile ofisindentemin 
edebilir) 
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Kulüp standart bir başvuru formu 
doldurup bunu SSB`ye yönlendiriyor 

 
 

Bielefeld Şehir Spor Derneği Ana 
Okullarına Kuponları veriyor 

SSB kuponları kişisel dosyalarda  yönetiyor, 
başvuruyu inceleyip kupon değerini kulübe ödüyor. 

Yıllık kullanım belgesi hazırlıyor. 
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