Steinburg Tatil Köyü
Steinburg Tatil Köyü, Kreisjugendring Steinburg e.V. tarafından yürütülen bölge çapında bir yaz tatili
programıdır.
14 yaşına kadar olan okul çocukları, yeni ve kendilerine ait bir köyü hayatla doldurarak, burada bir
köyün karmaşık ilişkilerini gerçeğe yakın bir şekilde deneyimleme imkânı bulurlar.
Köyle ilgili olarak alınacak tüm kararlardan, her hafta başında geçilen çocuk parlamentosu
sorumludur. Parlamenterler, köy için yeni yasalar geliştirir ve belirler. Ayrıca, günlük olarak yapılan
vatandaş toplantısında kararlarını ve güzelleştirme fikirlerini sunarlar.
Köyün iş piyasasında çocuklar birçok mesleği uygulamalı olarak deneme imkânına sahiptir. Örneğin
gazeteci olarak tatil köyü hakkında haberler yazabilir, restoranda garsonluk yapabilir veya turist
rehberi olarak köyde düzenlenen turlara eşlik edebilirler. Elbette yapılan işler için ödenen bir ücret de
var: Steinis!
Çocuklar, kazanmış oldukları Steinis'leri boş zamanlarında pazarda ve birçok farklı oyun seçeneğinin
birinde harcayabilirler. Teklif, örneğin sek sek oyun matları, Lego yapımı, geziler, oyunlar ve çok daha
fazlasını içermektedir!
Ve bunların hepsi, tamamen yetişkinler olmadan!
En azından birçoğunda. Köye sadece yardımcı veya bakıcı olarak bulunan yetişkinler girebilir.
Ebeveynler de dahil olmak üzere diğer tüm yetişkinler, köy arazisini yalnızca çocukların yönetiminde
düzenlenecek bir rehberli köy gezinde ziyaret edebilirler.

Rakamlar ve Gerçekler
Tarih
2022 Yaz Tatili
(04.07. - 29.07.2022)
Her zaman pazartesiden cumaya
En fazla 2 hafta katılım

Adres
Sude-West İlköğretim Okulu
Ansgarstraße 10
25524 Itzehoe
Katılımcılar
14 yaşına kadar haftada maks. 150 okul çocuğu

Bakým süresi
Günlük 9.00 - 16.30 saatleri arasý
Yeme içme
çecekler ve öğle yemeği dahil
Fiyatlar
Haftada 75 Euro
SGB II, III ve XII uyarýnca örneðin kira yardýmý veya ALG 2 gibi yardýmlarý
alan aileler için katýlým ücreti 40 Euro'ya düþürülür.
Kardeþ çocuklar için ücret 60 Euro'dur.

Ulaşım
Itzehoe'den katılmayan çocuklar için otobüs turları sunulmaktadır.
Hangi otobüslerin ne zaman ve nereden hareket edeceği Ocak 2022'den itibaren online olarak
duyurulacaktır*.
Diğer tüm çocuklar sabahları getirilebilir veya velilerin

İrtibat kişiniz:
Pia Carstens
Tatilde boş zamanlar koordinatörü
Sandkuhle 14 / 25524 Itzehoe
p.carstens@kjr-steinburg.de
Tel.: 04821 / 74 85 - 590
Cep telefonu: 01590 / 680 15 82
*Güncel bilgileri web sitemizde veya Facebook'ta bulabilirsiniz:
www.facebook.com/Steinburger-Feriendorf
Sizi görmek için sabır

Kayıt:
14.02.2022 ile 25.02.2022 tarihleri arasında
www.kjr-steinburg.de adresinden veya doğrudan iş yerimiz aracılığıyla.
Kontenjanların verilmesi, 28.02.2022 tarihinden itibaren ihtiyaca (ebeveynlerin mesleki faaliyeti ve çocukların yaşları)
göre ve kayıtların alınış

Steinburg Tatil Köyüne hoş geldiniz!
Çocuk parlamentosu
Parlamentoya seçil ve kararlara katıl!
Kendine, örneğin şunlar gibi heyecan verici sorular
sor: Köy nasıl daha güzel olabilir? Nelerin
değiştirilmesi gerekir? Bunun için hangi yasalara
ihtiyacınız var?
Meslekleri deneme
Her zaman bir marangoz olarak ahşaptan bir şeyler
yapflmak ya da gerçek bir fırıncı gibi lezzetli tarifler
pişirmek mi isterdin?
Köyde birçok farklı meslek var ve hepsini
deneyebilirsin. Elbette yaptığın işler için bir ücret de
alırsın: "Steinis". Bunlarla, kendin için örneğin işten
sonra pazardan bir şeyler satın alabilirsin.
Oyun, eğlence ve macera
Harika eğlence ve oyun teklifimizde, arkadaşlarınla
geçirdiğin zamanın tadını çıkar. Bizde, sek sek
matında atlamak, grup oyunları, el işi yapmak, futbol
oynamak ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
Daha önce yeterince "Steini" kazandıysan, harika
gezilerimizden birine katılabilir veya pazardan
lezzetli bir

