Summer City Camps: Vacanța ta în Viena cu multă varietate și distracție!
Vacanța de vară este mereu o perioadă deosebită a anului
pentru toți copiii și tinerii. În aceste săptămâni este deosebit
de important, ca după multe luni de pandemie, să putem să ne
bucurăm de experiențe împreună cu alți copii și tineri, pentru
a ne încărca cu energie și a descoperi împreună lucruri noi!
Taberele Summer City Camps organizate de orașul Viena oferă
copiilor și tinerilor din toată Viena șansa de a participa la
oferte variate cu sport, jocuri și distracție. În calitate de
viceprimar al Vienei și consilier local responsabil pentru
educație, acest lucru este un subiect apropiat inimii mele, în
sensul menținerii sănătății fizice și psihice a copiilor.
Taberele Summer City Camps vor fi organizate în acest an din
nou de organizații partenere profesioniste din Viena.
Indiferent dacă este vorba de cursuri de mers pe bicicletă,
cursuri de înot, experiențe culturale sau sprijin educațional - există câte ceva pentru fiecare. Cu un
mix echilibrat de jocuri, distracție și sprijin țintit, oferim un program de vacanță de primă clasă și
accesibil.
Împreună ne asigurăm că copii și tinerii se pot bucura de vacanța binemeritată având în același timp
șansa unui început reușit în noul an școlar!

Le doresc tuturor copiilor și tinerilor o vară frumoasă!

Christoph Wiederkehr
Viceprimar al Vienei și Consilier local responsabil pentru educație
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Înformațiile importante într-o singură privire
Program pentru copii
(6-12 ani)

•
•
•
•
•
•

Jocuri, distracție și aventură cu multă mișcare
Excursii în natură, experiențe culturale, ateliere creative, științe ale naturii, tehnică
Cursuri de înot
Cursuri de bicicletă pentru copii între 8 și 11 ani.
Poate fi rezervat săptămânal pentru maxim 6 săptămâni
Opțional îngrijire copii cu program scurt și lung

Program pentru copii cu promovarea învățării
(copii din școala primară)

•
•
•
•

Dimineața: sprijin pentru învățare de două ore la limba germană și matematică
După-amiaza: Ofertă de activități pentru timpul liber cu jocuri, sport și distracție
Program săptămânal, poate fi rezervat pentru maxim 3 săptămâni
Opțional îngrijire copii cu program scurt și lung

Program pentru tineri
(școli gimnaziale, nivel inferior liceal și școli politehnice)

•
•
•
•

Dimineața: ofertă gratuită de programe de învățare la limba germană, matematică și limba
engleză
După-amiaza: program opțional pentru timpul liber plătit pentru tineri, se poate rezerva
contra cost
În cadrul programului pentru timpul liber pot fi rezervate și cursuri de înot pentru cei care nu
pot înota și pentru începători.
Program de două săptămâni, poate fi rezervat pentru maxim 4 săptămâni

Program pentru copii cu dizabilități
•
•
•
•

Locații selectate cu grupuri inclusive sau grupuri mici
Jocuri, distracție și aventură cu multă mișcare
Ateliere cu diferite tematici, excursii în natură, utilizarea activităților culturale și de petrecere
a timpului liber ale orașului
Poate fi rezervat săptămânal pentru maxim 6 săptămâni și oferă opțional îngrijire copii cu
program scurt și lung

•

Perioadă de timp, locație și masă
•
•
•
•

Din 4 iulie până în 2 septembrie 2022
Lu - vi: Între orele 8 și 17, atunci când utilizați serviciul de călătorie FSW: Ora 16
În plus, se poate rezerva îngrijire copii timpurie și cu program prelungit (începând de la 7:15
a.m. resp. până la 6 p.m.)
În mai mult de 30 de locații în toată Viena
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•

Inclusiv gustare sănătoasă (dimineața și după-amiaza) și masă de prânz în cazul programului
prelungit

Cine se poate înscrie
•
•

Copii și tineri de vârstă școlară din Viena
Taberele Summer City Camps se adresează tuturor copiilor a căror îngrijire în timpul vacanței
nu este deja garantată de un centru de zi sau de îngrijirea de vacanță a orașului Viena –
grădinițe (MA 10) într-un campus educațional.

Înscriere
•
•

Începutul înscrierilor: 20 aprilie 2022
Data limită a înscrierilor: 3 iunie 2022

Excepție program pentru tineri:
Până cu două săptămâni înainte de începerea cursurilor respective
•
•

Online: www.summercitycamp.at
Personal după programarea telefonică în BiM - Bildung im Mittelpunkt, str. Anschützgasse
nr. 1, etajul al 2-lea, 1150 Viena, Tel.: (01) 524 25 09 46 sau în cadrul uneia dintre zilele de
înscriere din apropierea dumneavoastră.
Mai multe informații găsiți la www.summercitycamp.at/anmeldung-vor-ort

Din cauza cererii mari la începutul înscrierilor și a disponibilității limitate de locuri în tabere,
locurile oferite se deschid în două tranșe:
•

Prima tranșă, 20 aprilie, orele 9

•

A 2-a tranșă: 20 aprilie, orele 18

Costuri
•
•
•
•

Contribuția părinților: 50 Euro per copil/program/săptămână
Reduceri pentru frați sau surori la rezervarea simultană: al/a doilea/doua treilea/treia
frate/soră câte 25 de euro. Părinții nu vor plăti nici o taxă pentru alți frați.
Sunt scutiți de taxe copiii aflați în îngrijirea de bază și ajutor social (este necesară o dovadă)
Sprijin educațional gratuit pentru tineri

Vă rugăm să acordați atenție condițiilor de anulare și reglementărilor în cazul
neparticipării pe durata întregii săptămâni de tabără
Anulare
Dacă anulați o rezervare care a fost deja făcută până pe 20 mai 2022 inclusiv (cu 6 săptămâni înainte
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de prima săptămână de rezervare), se va percepe o taxă de procesare de 20 de euro pe săptămână
de tabără anulată și pentru copil. Pentru anulări efectuate după data de 20 mai 2022 NU se fac
rambursări. Locurile deja rezervate nu se pot transmite mai departe.

Neparticiparea la o întreagă săptămână de tabără
În cazul în care copiii sau tinerii nu participă la o săptămână de tabără rezervată fără un motiv
întemeiat, copilul/tanarul va fi exclus de la participarea la taberele de la Viena pentru o perioadă de
un an, începând cu Tabăra de Toamnă de la Viena 2022.

Parteneri ai proiectului
Proiectul este finanțat de Municipiul Viena - Educație și Tineret, realizat cu sprijinul Direcției pentru
Educație din Viena și Municipiul Viena - Școlile Viena și coordonat de BiM - Bildung im Zentrum GmbH.
Municipiul Viena colaborează cu organizații educaționale, de agrement și sportive în conceperea,
planificarea și implementarea taberelor Summer City Camps: Wiener Kinderfreunde, Die Wiener
Volkshochschulen GmbH, ASKÖ WAT, Interface Wien, Wiener Familienbund, Zeit!Raum Wien, Hi Jump
Wien și multe altele.
Informații privind taberele Summer City Camps găsiți la adresa www.summercitycamp.at
Aveți și alte întrebări? Vă stăm la dispoziție cu drag și prin E-mail sau telefonic:
info@summercitycamp.at, (01) 524 25 09 46, lu.-jo.între orele 9-12 și între orele 13 și 16, vi. între
orele 9 și 14

În prima zi de înscrieri vă stăm la dispoziție în mod suplimentar și între orele 18 și 20!

Impressum: Editor, proprietar media și responsabil pentru conținut:
BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH
str. Anschützgasse nr. 1, 1150 Viena
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