
Реєстрація в робочі групи (АГ):
Будь ласка, надішліть свою реєстрацію до секретаріату або електронною поштою на адресу: 
info@freundeskreis-halensee-gs.de. Ви отримаєте електронний лист із підтвердженням, щойно всі 
реєстрації будуть переглянуті. Усю інформацію нижче необхідно заповнити повністю!
Перший запит AG:
Назва та час AG: _______________________________________ (50 / 45 євро для учасників)
Другий запит AG:
Назва та час AG: _______________________________________ (50 / 45 євро для учасників)
Прізвище, ім'я дитини: _________________________________________________________________ 
Стать: o жіноча o чоловіча Клас: __________________________
Ім'я/адреса одного з батьків: __________________________________________________________
Адреса електронної пошти: 
________________________________________________________________________
Реєструючись, ви визнаєте та погоджуєтеся з такими правилами поведінки:
Моя дитина ходить в АГ одна, а потім самостійно йде додому. За потреби попередньо випишіться в 
позашкільний заклад!
Моя дитина ходить із закладу позашкільної освіти до AG і назад у центр позашкільного догляду. 
Викладачі поінформовані. Нагляду до та після АГ немає, батьки несуть відповідальність за дітей.
У мене є екстрений номер, за яким я можу зв’язатися в будь-який час: 
________________________________________________________________
Заява про згоду на обробку персональних даних
Ми в Friends of Halensee Elementary School e.V. дуже серйозно ставимося до захисту ваших даних і 
хочемо дотримуватися свого зобов’язання надавати інформацію під час збору персональних даних:
Збір даних і обробка інформації, яку ви надали вище, необхідна для адміністрування учасників AG і 
ґрунтується на пункті 1 b) статті 6 DSGVO. Передача даних третім особам не відбувається. Дані 
будуть видалені, як тільки вони більше не будуть потрібні для цілей їх обробки.
AG оплачуються прямим дебетом.
Цим я надаю дозвіл Friends of the Halensee Elementary School e.V. одноразово списати плату за участь 
у розмірі 50 євро / 45 євро (для членів асоціації) (будь ласка, позначте відповідне) з мого рахунку, 
наведеного нижче, прямим дебетом.
Ім'я власника рахунку: _______________________________________
Банк: _________________________ IBAN: _______________________________________ Місто; Дата, 
підпис: _____________________________
Коло друзів початкової школи Halensee e.V. Joachim-Friedrich-Str. 35 10711 Берлін Електронна пошта: 
info@freundeskreis-halensee-gs.de
Представляли: Доротея Зіллер (1-й голова), Торстен Мернс (2-й голова), Марк Кандер (скарбник). 
Банківські реквізити: Deutsche Bank AG, IBAN DE11 1007 0024 0327 5732 00, BIC: DEUTDEDBBER
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Förderverein AGs 2 півріччя 2022/23 навчального року Шановні діти та батьки, зараз ми 
приймаємо реєстрацію до Förderverein AGs. 
Письмова реєстрація за формою, що додається, з поданням до секретаріату або надсилання 
на адресу: info@freundeskreis-halensee-gs.de. 
Реєстрація закінчується у четвер, 8 лютого 2023 року о 8:00 (пошта або секретаріат) !!! 

Плата за участь становить 50 євро (45 євро для членів асоціації) за 8 дат (з лютого по 
квітень) за AG і збирається одноразово прямим дебетом після обов’язкової реєстрації. Після 
першої години є можливість відмовитися від реєстрації. У цьому випадку ми просимо 
письмово скасувати замовлення (електронною поштою). 
Особи, які отримують переваги перенесення (BuT), можуть отримати знижку за запитом. 
AG фінансуються за рахунок внесків за участь та кола друзів початкової школи Halensee. 
Зустрічі, скасовані керівниками робочої групи, будуть запропоновані як надолужуючі зустрічі 
в травні. АГ не проводяться під час Великодніх свят. 
На кожну дитину буде один АГ! Першим вважається перший вибір. Якщо це більше 
неможливо, ми повертаємося до другого вибору. Перевага надається дітям, які раніше не 
займалися гуртками.

Tag Beginn 
am

AG Zeit mögliche 
Klassen

gewünschter 
Raum

Teilnehme
nde

Montag 20.2.23 Puppen
theater

14:00 bis 
15:00

1. bis 3. 
Klasse

Werkraum / 
Aula

6 bis 10

20.2.23 Puppen
theater

15:00 bis 
16:00 

4. bis 6. 
Klasse

Werkraum / 
Aula

6 bis 10

Dienstag 21.2.23 Kunst 14:00 bis 
14:45

1. bis 6. 
Klasse

Werkraum 6 bis 10

21.2.23 Yoga 14:00 bis 
14:50

3. bis 6. 
Klasse

Aula 6 bis 10

Mittwoch 22.2.23 Kunst 14:00 bis 
14:45

1. bis 6. 
Klasse

Werkraum 6 bis 10

22.2.23 Fußball 14:30 bis 
15:30

1. bis 2. 
Klasse

Turnhalle bis 16 
Teilnehmer 
möglich

22.2.23 Akrobat
ik

15:30 bis 
16:20

1. bis 4. 
Klasse

Turnhalle 8 bis 10
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