Stone Castle Tatil Köyü
Steinburger Feriendorf, Kreisjugendring Steinburg e.V.'nin bölge çapında yeni bir yaz tatili
programıdır.
14 yaşına kadar olan okul çocukları, yeni ve ayrı bir köyü hayatla doldurarak bir köyün karmaşık
ilişkilerini gerçekçi bir şekilde deneyimleme fırsatına sahip oluyor
Meslekleri deneyin.
Her hafta başında seçilen çocuk parlamentosu köye ilişkin kararlardan sorumludur. Parlamenterler
köy için yeni yasalar geliştirir ve belirler. Ayrıca
günlük vatandaşlar toplantısında onların kararları ve güzelleştirme fikirleri sağlarlar
Köyün işgücü piyasasında çocuklar birçok farklı mesleği deneme fırsatına sahiptir. Örneğin bir
gazeteci olarak tatil köyü hakkında raporlar yazabilir veya restoranda bekleyebilirsiniz.
veya bir tur rehberi olarak köyde turlara eşlik edin. Elbette yapılan işin bir ödülü de var: Steiniler!
Çocuklar boş zamanlarında kazandıkları Steinis'lerini piyasada veya sunulan birçok farklı oyundan
birinde geçirebilirler. Teklif şunları içerir:
Örnek: atlama matları, Lego yapımı, geziler, oyunlar ve çok daha fazlası!
Ve bunların hepsi yetişkin olmadan! En azından neredeyse. Köye sadece yardımcı veya bakıcı
olarak bulunan yetişkinlerin girmesine izin verilir. Ebeveynler de dahil olmak üzere diğerlerinin,
yalnızca rehberli bir tur sırasında köyü ziyaret etmesine izin verilir. Çocuk liderliğini ziyaret edin

Gercekler ve rakamlar
Tarih
1.-4. Hafta, Yaz tatilinde
(21.06. - 16.07.2021)
Her Pazartesi ve Cuma
Katilim süresi maximal 2 hafta
Adres
Wolfgang-Borchert-Schule
Gorch-Fock-Straße 17
25524 Itzehoe
Katilimcilar
Bir hafta icin en fazla 150 okul ögrencisi
14 yasina kadar
Ilgilenme Zamani
Hergün saat 9:00-16:30 arasi
Yemek servisi
Iceicek ve ögln yemegi icinde dahil
maliyetler
75 Euro ,her hafta icin ,Eger aileler yardim aliyorsa
Mesela ev yardimi yada Arge SGB II, III XII,
ALG 2 ozaman fiyat düser ve katilim ücreti 40 Euro olur
Nasil gidilir
Itzoheden gelmeyen çocuklar için otobüs turları düzenleniyor. Hangi otobüsler ne zaman ve
nerede kalkacak. 2021 Ocaktan ibaren Internetten duyrulacak

İrtibat kişiniz
Marie Kögging
Koordinatorin Ferienangebote
Sandkuhle 14
25524 Itzehoe
m.koegging@kjr-steinburg.de
04821/7485-590
01590/680 15 82
Güncel bilgileri şu adreste bulabilirsiniz:
Web sitesi veya Facebook'ta:
www.kjr-steinburg.de
www.facebook.com/Steinburger-Feriendorf
kayıt
02/01/2021 - 02/20/2021
Www.kjr-steinburg.de üzerinden veya doğrudan bizden Ofis.
Yerler 22 Şubat 2021'den itibaren gerektiği gibi tahsis edilecektir (istihdam ebeveynler ve
çocukların yaşı) ve kayıt makbuzu.

Hoşgeldiniz Stone Castle Tatil Köyü
Cocuk Parlamentosu
Parlamentoya seçil ve söz hakkına sahip ol!
Kendinize şu tür heyecan verici sorular sorun: Köy
nasıl daha güzel hale gelebilir? Nelerin değişmesi
gerekiyor? Bunun için hangi yasalara ihtiyacınız var?

Meslek deneyimi
Her zaman bir marangoz olarak veya gerçek bir
fırıncı gibi lezzetli tarifler pişirmek için tahtadan bir
şeyler yapmak istemiş miydiniz?
Köyde birçok farklı meslek var ve hepsini
deneyebilirsiniz. Elbette işiniz olan "Steinis" için de
bir maaş alırsınız. Örneğin işten sonra markette bir
şeyler satın almak için bunları kullanabilirsiniz.

Oyyun ;Eglence ve Macera
Harika oyun ve eğlence yelpazemizle arkadaşlarla
zamanınızın tadını çıkarın. Zıplama minderi üzerinde
zıplamak, masa oyunları, el işleri, futbol oynamak ve
çok daha fazlası sizleri bekliyor. Önceden yeterince
"Steinis" kazandıysanız, harika gezilerimizden birine
katılabilir veya markette lezzetli bir şeyler satın
alabilirsiniz.

