
ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ КОНСТАНЦ

Будь ласка, 
посміхніться!

Фотографуйте, 
відкривайте для себе 

нове та отримуйте 
задоволення

Осінні канікули 1.11 – 4.11.2022 
9:00 до 16:00 та одна ночівля

ПРО ДИТЯЧУ АКАДЕМІЮ
 
Що таке Дитяча академія Констанц?
Дитяча академія проводиться Управлінням 
культури (Kulturamt Konstanz) та музеєм Росгартен 
(Rosgartenmuseum). Теми з галузі культури та 
історії були розробленими для академії спільно з 
дітьми нашого міста віком від 7 до 10 років. Для нас 
важлива самостійна робота з однолітками —  
основна увага при цьому приділяється 
експериментам, веселощам та іграм.

Контакт: 

Kulturamt Konstanz, Wessenbergstr. 39,  
78462 Konstanz, kinderakademie@konstanz.de,  
07531 900 2902 або 07531 900 2928

„ “

 ؟لافطألل سناتسنوك ةيميداكأ يه ام

 يفاقثلا بتكملا لبق نم لافطألا ةيميداكأ ةرادإ متي
 مت خيراتلاو ةفاقثلا نم عيضاوم عم نتراجزور فحتمو

 عبس نيب انتنيدم لافطأ لبق نم اهيلع لمعلاو اهريوطت
 نم سانأ عم لماعتلا يف يتاذلا لمعلا .تاونس رشع ىلإ

 ىلع ّبصني زيكرتلا .انل ةبسنلاب مهم وه رمعلا سفن
 .بعللاو حرملاو براجتلا عنص

Über die Kinderakademie
 
Die Kinderakademie wird vom Kulturamt und dem 
Rosgartenmuseum durchgeführt, mit Themen aus 
Kultur und Geschichte, erarbeitet und entwickelt 
gemeinsam mit Kindern aus unserer Stadt zwischen 
7 und 10 Jahren. Eigenständiges Arbeiten im 
Umgang mit Gleichaltrigen ist uns wichtig. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Experimente, Spaß und 
Spiel.

About the Children’s Academy
 
What is the Children’s Academy Constance?
The Children’s Academy is hosted by the department 
of culture and the Rosgartenmuseum, with cultural 
and historical topics, which are compiled and 
developed together with children from our town 
between the age of 7 and 10. Their ability to work 
independently with their peers is important to us. 
The focus hereby lies on experiments, fun and 
games.

Çocuk Akademi̇si̇  Hakkin
 
Peki Konstanz Çocuk Akademisi nedir?
Çocuk akademisi Kültür Dairesi ve Rosgarten Müzesi 
tarafından düzenleniyor, kültür ve tarih konularıyla 
ilgileniyor, şehrimizin 7 ve 10 yaş arasındaki 
çocuklarıyla birlikte hazırlanıyor ve geliştiriliyor. 
Yaşıtlarla bir arada bağımsız çalışma bizim için 
önemli. Odak noktasında deneyler, eğlence ve 
oyunlar bulunuyor.





Любиш фотографувати та завжди хотів/-ла 
дізнатися, як це робиться насправді? Тоді приходь 
до Дитячої академії Констанц під час осінніх канікул. 
4 дні та 1 ніч – рецепт блискучої фотографії!

Разом ми поринемо у світ чорно-білої фотографії, 
відкриємо Констанц і наші околиці з нових кутів 
зору та познайомимося з новими та старими 
методами фотографії. Запрошуються УСІ охочі, 
не потрібний ні попередній досвід, ні власна 
фотокамера!

Тобі від 7 до 10 років і ти хочеш фотографувати 4 
дні та 1 ніч разом з іншими дітьми? Тоді реєструйся 
прямо зараз! І найкраще: програма розрахована на 
весь день і є безоплатною, включаючи харчування. 
Для цього просто заповни реєстраційну заяву.

У нас все ще є для тебе невелике завдання: 
надішли нам свій найкращий знімок разом з твоєю 
реєстрацією. При цьому неважливо, що це — миска 
з пластівцями зі сніданку, квіти на автобусній 
зупинці чи автопортрет, — ми з нетерпінням 
чекаємо на твої світлини! Приклади можна знайти 
в Інтернеті за посиланням: www.konstanz.de/
kinderakademie. 

Дати:  
На осінніх канікулах з 01.11. по 04.11.2022, з 9:00 до 
16:00, включно з однією ніччю (місце зустрічі буде 
оголошено додатково).

*Знімок – це момент, зафіксований фотокамерою. Це 
спонтанне фото без попередньої підготовки. Просто 
наведіть камеру на те, що здається вам красивим та 
цікавим, та сфотографуйте.

СКОРОЧЕНІ УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ ФЛАЄРА

У семестр надається до 15 місць для дітей віком 
7-10 років. Участь в академії для дітей безоплатна, 
включаючи обід. Своїм підписом законні опікуни 
зобов‘язуються забезпечити своєчасне прибуття 
своїх дітей на всі зустрічі та пункти збору. Діти, що 
беруть участь у програмі, отримують страховий 
захист. Сюди входять страхування цивільно-
правової відповідальності та групове страхування 
від нещасних випадків. Ми рекомендуємо також 
оформити додаткове шкільне страхування 
(Schülerzusatzversicherung) через BGV.
Цей флаєр також можна завантажити за 
посиланням: www.konstanz.de/kinderakademie.

Використовуються чинні на момент участі правила 
захисту від коронавірусу. У зв’язку з цим можливі 
зміни у програмі та проведенні Дитячої академії. 
Будь ласка, обов‘язково ознайомтеся з чинними 
правилами на сайті:  
www.konstanz.de/kinderakademie.

Щоб ми знали, хто ти, нам потрібні також дані 
твоїх батьків. Заповни цей профіль разом з ними. 
Надішли його нам і не забудь додати свій знімок!

Це я! Мій профіль

Моє ім’я та прізвище

Мій день народження

Моя адреса

Номер телефону моїх батьків

Моя школа і клас

Що ще вам необхідно про мене знати 
(наприклад, алергії, приймання ліків, веганське/
вегетаріанське харчування або інші дієтичні 
вимоги)

Підпис моїх батьків

Дата

Умови участі я прочитав/-ла та зрозумів/-ла. 
Своїм підписом я приймаю їх. 

Підпис моїх батьків/опікунів

Я додав/додала свій знімок*


