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دیکن حرکت اکنون - رریسب ! 

هست؟ چرا  

راخ سال چند یها تیمحدود تمام از پس ر به را امدن جوانان و کودکان همه ،ی  هی  رانگ آنها به میخواه یم ما .میکن یم دعوت ورزش و حی    تفرر از پر تابستان   

ر نوع هر .کنند ورزش روز در ساعت 1 حداقل که میده ریتمرر جلسات ت  رچنهم اما استخر، به رفت  ر مدرسه، به یرور ادهیپ ،یسوارر دوچرخه :است مهم حرکت  ت   

ر یها جشنواره باشگاه، کی در گرید موارد یارریبس و جوانان مرکز در ای مدرسه در ورزیس  . 

کارت چک با بروشور - !دیکن حرکت اکنون - کند یم افتیدرر چک کی کودک هر . 

کند یم کار چگونه : 

رخ ای دیا کرده حرکت روز در ساعت 1 مجموع در ایآ که دیکن برریس خود نقشه با ی  : 

رروزها .1 رتنها به اگر .جوانان مرکز در ای مدرسه در باشگاه، در .ب مثال عنوان به تواند یم نیا .دیبزن عالمت دیا کرده حرکت ساعت 1 حداقل که را ن  سفر ن   

رن خودتان را دانیم دیتوانیم د،یکردیم ر) دیکن «برریس» ی  
ا
شود عی    توزر روز طول در تواند یم ت  رهمچن شما حرکت مراحل .(یسوارردوچرخه تور کی از بعد مثل . 

ر 30 از پس .2 ر 10 نام ثبت خی    تارر نیآخرر .دیندازریب مجموعه یها جعبه از یکی در و دیکن پر کامل طور به را چک کارت ،2022 سپتامی  است 2022 اکتی  . 

ر قرعه کی در خودکار طور به د،یانداخت مجموعه یها جعبه از یکی در را خود چک کارت نکهیا محض به .3 کت بزرگ زیجوا با کش  کرد دیخواه ش  . 

ریب اطالعات دیتوان یم دیابیب نجایا در را مجموعه یها جعبه مکان مانند یشی  : www.emden.de/checkemden 

بله با دیتوان یم که شود یم دهیپرس چک کارت در سوال 5  ( رخ ای ( ی   ( ر کادر در د،یبزن کیت را 3 سوال اگر .دیده پاسخ آنها به ( کدام که دیسیبنور رنگ سی    

رن آنجا در اگر .دیا کرده کشف را دیجد احتماالتر رن 5 سوال یبرا د،یا زده را بله کیت ی   دیده انجام را کار ت  رهم ی   . 

ر ایآ .1
 
شوم؟ ملحق دوباره !دیکن حرکت اکنون - دیکن یم برریس بعدا  

ایآ .2  CHECK ریب !دیکن حرکت اکنون - دیکرد پاس را کرد؟ حرکت شی   

ایآ .3  CHECK د؟یکرد کشف شما یبرا حرکت یبرا یدیجد راه !دیکن حرکت اکنون - دیکرد پاس را  

ر باشگاه کی عضو ایآ .4 د؟یهست ورزیس   

رجا ایآ .5 د؟یا داده دست از امدن در حرکت یبرا را ن   

کت مسابقه در دیخواه یم اگر شود یم درخواست سؤاالتر ریزر در شما تماس اطالعات د،یکن ش  : 

ر نام نام
 

خانوادگ  

شماره خانه  

ZIP / شهر 

کودک مهد / مدرسه  

مرد :تیجنس  (m)، زن (f) متنوع ای  (d) 

 سن

 

امضا خ،ی    تارر مکان،  * 

 

ر میق یامضا کت یبرا قانون  سال 15 ریزر کنندگان ش   * 

 

ریارزر و ت  رکمپ نیا با ارتباط در تنها و ها داده از حفاظت مقررات با مطابق را نجایا در آمده دست به شخیص یها داده و اطالعات Emden شهر* ریارزر جینتا .کند یم پردازش آن ان  شود یم پردازش ناشناس صورت به ان  . 

ریب اطالعات .شود لغو ندهیآ یبرا اثر با زمان هر در تواند یم و است داوطلبانه ها داده شپردازر به تیرضا .شد خواهد حذف برنده شدن مشخص از پس شخیص اطالعات و ت  رکمپ نیا یبرا ها داده از حفاظت مورد در شی   

در دیتوان یم را تماس اتیجزئ  www.emden.de/datenschutz/datenschutz-INFORMATION دیابیب . 

ممنون یلیخ .دیکن دییتأ را خود افقتمور و دییتأ خود یامضا با میخواه یم شما از ما ! 


