
Verein für Internationale Jugendbegegnung e.V.

план програми 15.10.2022 – 01.12.2022



Verein für Internationale Jugendbegegnung e.V.

план програми 15.10.2022 – 01.12.2022

Українська вечеря
Середа, 19.10.2022
16:00 – 19:00 Uhr кухар (для дітей)
19:00 – 21:00 Uhr Харчування (для всієї родини)

Ми збираємось у подорож до парку дикої природи
неділя, 23.10.2022
9:00 - 18:00 Uhr

зал для боулдерінгу
вівторок, 25.10.2022
14:30 – 15:45 Uhr 8-12 років
16:00 – 17:15 13-19 років

Катання на льоду
неділя, 06.11.2022
13:45 -15:15 Uhr

пошуки скарбів у лісі
четвер, 10.11.2022
15:00 – 18:00 Uhr

Українська культура і мова
вівторок 22.11.2022
15:00 – 18:00 Uhr

Escape The Room - кімната головоломок
Середа, 30.11.2022
16:00 – 18:00 Uhr



16:00 – 19:00 куховар�ння 
З 19:00 сп�льна вечеря

Українська
вечеря

Громадська буд�вля 
євангел�ської церкви в Граф�нгу:

Glonner Strasse 7

Участь у приготуванн� безкоштовна 
Вечеря за добров�льн� пожертви

WEBSITE i-jb.org 
INSTAGRAM
@int_jub 
FACEBOOK
@Int_Jub

Кул�нар�я: д�ти та молодь в�д 10 рок�в
 (за реєстрац�єю)

Вечеря: вс� бажаюч�
 

Лист з к�льк�стю гостей: 

 
 

denys.schroeter@i-jb.org

Середа, 19.10.2022



Громадська буд�вля 
євангел�ської церкви в Граф�нгу:

Glonner Strasse 7

WEBSITE i-jb.org 
INSTAGRAM
@int_jub 
FACEBOOK
@Int_Jub

Сфотографуйте, будь ласка, �
над�шл�ть до:

ім’я і прізвище  

дата народження  

місто, індекс   
вулиця,

 номер будинку    

номер телефону

електронна адреса 

особливості харчування/ 
алегргії

denys.schroeter@i-jb.org



Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Екскурсія в зоопарк

Що?

Ми збираємося в парафіяльній залі вранці і готуємо пікнік для нашої 
подорожі.
Потім ми підемо на S-Bahn до парку дикої природи Poing.
Тут можна побачити не тільки цікавих тварин, а й ігровий майданчик.
Близько 18:00 повернемося S-Bahn.

Хто може приєднатися?

Кулінарія: діти та молодь від 10 років (з реєстрацією)

Коли?

Неділя, 23.10.2022, 9:00 місце збору Glonner Straße 7 Grafing

Між 17:00 і 18:00 повернення

де

Громадська будівля євангельської церкви в Графінгу
Glonner Strasse 7

Витрати?

10€
включаючи вхід, квиток і пікнік.



реєстраційний формуляр

приготувати український обід
23.10.2022, 9:00 - 18:00 год
10€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:
denys.schroeter@i-jb.org



Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

зал для боулдерінгу

Що?

Зустрічаємось о 14:30 у залі для болдерінгу "Leben Bewegt e.V. in 
Grafing" на парковці. Адреса: "Thomas-Mayr-Straße 4, 85567 Grafing". 
Потім ми йдемо до залу для болдерінгу та разом лазимо туди для 
годину.

Хто може приєднатися?

Діти від 8 до 12 років (з реєстрацією)

Коли?

Вівторок, 25.10.2022
14:30 Місце збору в залі для боулдерінгу
14:45 – 15:45 боулдерінг

Де

Boulderhalle „Leben Bewegt e.V.“
Thomas-Mayr-Straße 4, 85567 Grafing
Місце зустрічі на стоянці

Витрати?

3€ (включаючи прокат взуття) 



реєстраційний формуляр
зал для болдерінгу 8 - 12 років
25.10.2022, 14:45 - 15:45 год
3€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

зал для боулдерінгу

Що?

Зустрічаємось о 16:15 у залі для болдерінгу "Leben Bewegt e.V. in 
Grafing" на парковці. Адреса: "Thomas-Mayr-Straße 4, 85567 Grafing". 
Потім ми йдемо до залу для болдерінгу та разом лазимо туди для 
годину.

Хто може приєднатися?

Діти від 13 до 19 років (з реєстрацією)

Коли?

Вівторок, 25.10.2022
16:00 Місце збору в залі для боулдерінгу
16:15 – 17:15 боулдерінг

Де

Boulderhalle „Leben Bewegt e.V.“
Thomas-Mayr-Straße 4, 85567 Grafing
Місце зустрічі на стоянці

Витрати?

3€ (включаючи прокат взуття) 



реєстраційний формуляр
зал для болдерінгу 13 - 19 років
25.10.2022, 16:15 - 17:15 год
3€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



Катання на льоду

Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Що?

Зустрічаємося о 13:45 на ковзанці в Графінгу. Адреса: "Am Stadion 9, 
85567 Grafing". Потім беремо ковзани напрокат і разом катаємося до 
15:15.
Будь ласка, візьміть з собою рукавички та шолом.

Хто може приєднатися?

Діти від 10 до 19 років (з реєстрацією)

Коли?

Неділя, 6 листопада 2022 р
Зустріч о 13:45

Де?

ковзанка 
Eisstadion Grafing
Am Stadion 9, 85567 Grafing

Витрати?

3€



реєстраційний формуляр

Катання на льоду
06.11.2022, 13:45 – 15:15 год
3€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



пошуки скарбів

Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Що?

Ми збираємося о 15:00 в євангельському громадському центрі в 
Графінгу. Адреса: "Glonner Str. 7, 85567 Grafing". Потім гуртом йдемо 
в ліс. Там заховані підказки та загадки. Якщо учасники розгадають 
головоломки, вони можуть знайти скарб.

Хто може приєднатися?

Діти від 10 до 19 років (з реєстрацією)

Коли?

четвер, 10 листопада 2022 р 15:00 - 18:00 

Де?

Evangelisches Gemeindehaus Grafing
Glonner Str. 7, 85567 Grafing

Витрати?

2€



реєстраційний формуляр

полювання за скарбами
10.11.2022, 15:00 – 18:00 год
2€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



багаття

Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Що?

Ми збираємося о 18:00 в євангельському громадському центрі в 
Графінгу. Потім разом йдемо туди, де можна розпалити багаття. Ми 
проводимо там вечір і готуємо хліб із палиць.

Хто може приєднатися?

Діти від 12 до 29 років (з реєстрацією)

Коли?

Середа, 16.11.2022 18:00 – 22:00 

Де?

місце зустрічі
Євангельська парафіяльна зала
Gemeindehaus der evangelischen Kirche Grafing
Glonner Str. 7, 85567 Grafing

Витрати?

2€ 



реєстраційний формуляр

багаття
16.11.2022, 18:00 – 22:00 год
2€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



Українська мова і культура

Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Що?

Ми збираємося о 16:00 в євангельському громадському центрі в 
Графінгу. Адреса: "Glonner Str. 7, 85567 Grafing". Разом будемо 
займатися українською мовою та культурою.

Хто може приєднатися?

Діти від 10 до 19 років (з реєстрацією)

Коли?  

Вівторок, 22.11.2022
15:00 - 18:00

Де?

Evangelisches Gemeindehaus Grafing
Glonner Str. 7, 85567 Grafing

Витрати?

2€



реєстраційний формуляр

Українська культура і мова
22.11.2022, 15:00 – 18:00 год
2€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



втеча з кімнати - 

кімната-головоломка

Internationale
Jugendbegegnung 
e.V.

WEBSITE i-jb.org 

INSTAGRAM @int_jub

FACEBOOK @Int_Jub  

Що?

Ми збираємося о 16:00 в євангельському громадському центрі в 
Графінгу. Адреса: "Glonner Str. 7, 85567 Grafing". Потім учасники 
заходять в кімнату, в якій заховані різні завдання. Щоб відкрити двері,
учасники повинні разом вирішити різні завдання та головоломки в 
кімнаті. 

Хто може приєднатися?

Діти від 10 до 16 років (з реєстрацією)

Коли?  

Вівторок, 30.10.2022
16.00 — 18:00 год

Де

Євангельська парафіяльна зала
Glonner Str. 7, 85567 Grafing

Витрати?

2€ 



реєстраційний формуляр

кімната головоломок
30.11.2022, 16:00 – 18:00 год
2€

ім'я та прізвище Дата народження 

Вулиця, номер будинку Поштовий індекс і місцезнаходження

номер телефону номер мобільного

Електронна адреса особливості харчування, алергія

 

  

Internationale
Jugendbegegnung e.V.

Сфотографуйте, будь ласка, і
надіслати електронною поштою на 
адресу:

denys.schroeter@i-jb.org 



Хто ми?
Verein für Internationale Jugendmegegnung e.V. — це асоціація з Графінга, яка 
сприяє міжкультурному обміну між молодими людьми з різних країн.

Що ми робимо?
Щоб зробити цей обмін можливим, щоліта спільно з партнерськими 
організаціями з Румунії та Франції проводяться обмінні табори для молоді. 
Окрім цих таборів, ми також організовуємо інші заходи для дітей та молоді. Цей
програмний буклет містить усі дати заходів у період з 15 жовтня 2022 року по 1 
грудня 2022 року. Також є інформаційний листок із більш детальною 
інформацією щодо кожного виду діяльності.

Як я можу взяти участь?
Щоб взяти участь у наших заходах, просто роздрукуйте реєстраційну форму для
відповідної діяльності, заповніть її, підпишіть та надішліть фото на адресу 
«denys.schroeter@i-jb.org».

Join Our Whatsapp Group

 

Join our Telegram Group

Visit our Website: http://www.i-jb.org




