für Kinder aus der Ukraine
Для дітей з України

und allen anderen Nationen
та усіх інших країн

Eine gemeinsame Aktion des Hanauer Kreativ Club und des Congress Park Hanau
Спільна акція Креативного Клубу Ханау та Конгрес-Парку Ханау

Mal- und Bastelworkshop
День малюнку та рукоділля

17. September '22 | 17 вересня '22 року
14 - 17 Uhr im | з 14 до 17 години

у Конгрес-Парку Ханау

Malen, basteln und gestalten – mach mit beim Hanauer Kreativ Club!
Живопис, рукоділля та дизайн - приєднуйтеся до Творчого клубу Ханау
Sei kreativ im Congress Park Hanau
Du malst und bastelst gerne und bist zwischen 4
und 12 Jahre alt? Dann bist du herzlich eingeladen,
einen kreativen Nachmittag im Congress Park
Hanau zu verbringen. „Meine Wünsche für die
Zukunft“ ist das Motto. Deine Mama, dein Papa
oder eine andere erwachsene Bezugsperson
darfst du gerne mitbringen.

Запрошуємо до творчої майстерні
у Конгрес-Парку Ханау!
Тобі подобається малювання та рукоділля і тобі
від 4 до 12 років? Тоді ми щиро запрошуємо тебе
провести цікавий творчий день у Конгрес-Парку
Ханау. «Мої побажання на майбутнє» — це наш
девіз. Ти можеш взяти з собою маму, тата або
іншого дорослого, який тебе супроводжуватиме.

Malen, zeichnen, schnippeln, kleben…
Der kreative Nachmittag ist eine gemeinsame
Aktion von Congress Park Hanau und Hanauer
Kreativ Club. Bis zu 30 Kinder haben viel Platz, um
sich künstlerisch auszuprobieren. Deiner Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Papier, Malfarben,
Stifte, Perlen, Scheren, Kleber und einiges mehr
stehen für dich bereit.

Малюй, вирізай, клей...
День малюнку та рукоділля – спільна акція
Конгрес-Парку та Креативного Клубу Ханау.
До 30 дітей матимуть достатньо місця, щоб
спробувати свої сили в мистецтві. Ваша фантазія
не має меж. Папір, фарби, кольорові олівці та
фломастери, намистини, ножиці, клей та багато
іншого ми приготували для вас.
Dein Kunstwerk darfst du natürlich mit nach Hau- Звичайно, ви можете взяти свій витвір мистецтва
se nehmen. Wenn du magst, kannst du es vor dem з собою додому, а за бажанням сфотографувати
Nachhausegehen noch fotografieren lassen. Alle
його перед тим, як підете додому. Усі фотографії
Fotos werden zu einem Videoclip fürs Internet zu- будуть зібрані у відеоролик для публікації в
sammengestellt und schmücken später auch noch Інтернеті, а потім також прикрашатимуть різдвяну
die Weihnachtskarte des Congress Park Hanau.
листівку Конгрес-Парку Ханау.
Все, що тобі потрібно взяти з собою, це бажання
Du musst nichts weiter mitbringen, als die Lust,
створити щось креативне.
etwas Kreatives zu gestalten.
Ми пропонуємо напої та легкі закуски - звичайно,
Für Getränke und kleine Snacks sorgen wir –
також для твого супутника. Згода? Тоді
selbstverständlich auch für deine Begleitung.
реєструйся зараз!

Bist du dabei? Dann melde dich am besten gleich
an!
Entweder über diesen Link:
https://www.cph.de/malundbastel-workshop/
oder du scannst einfach den QR-Code ein.

Зареєструватися можна також за цим
посиланням:
https://www.cph.de/malundbastel-workshop/
або просто відсканувати QR-код.

Betreiberin des Congress Park Hanau

Kein Smartphone zur Hand?
Du kannst dich gerne auch mit diesem Formular
bis zum 9. September anmelden. Einfach alles
ausfüllen, abtrennen und in den Briefkasten des
Congress Park Hanau (Schlossplatz 1, 63450
Hanau) einwerfen.

Немає під рукою смартфона?
Ви також можете зареєструватися за
допомогою цієї форми до 9 вересня.
Просто заповніть її, від’єднайте та покладіть
у поштову скриньку Конгрес-Парку Ханау
(Schlossplatz 1, 63450 Hanau).

Name der erwachsenen Begleitperson

Ім‘я дорослого супровідника

E-Mail / Telefonnummer

електронна пошта / номер телефону

Adresse

адреса

Zahl der Kinder bis 12 Jahre

кількість дітей до 12 років

Gesamtzahl Erwachsene

загальна кількість дорослих

Datenschutzbestimmung
Hiermit gebe ich meine Einwilligung zur
Verarbeitung meiner oben angegebenen
persönlichen Daten ausschließlich für den Zweck
der Teilnahme am Mal- und Bastelworkshop am
17.09.2022 im Congress Park Hanau.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit unter
info@cph-hanau.de widerrufen.

Політика конфіденційності
Цим я даю свою згоду на обробку
моїх персональних даних, наведених
вище, виключно з метою участі в «Майстерні
малюнку та рукоділля» 17 вересня 2022 року
в Конгрес-Парку Ханау. Я можу відкликати
цю згоду в будь-який час за адресою
info@cph-hanau.de.

für Kinder aus der Ukraine
Для дітей з України

und allen anderen Nationen
та усіх інших країн

Damit alle gesund bleiben
Bei allem was wir veranstalten, steht die Gesundheit aller Beteiligten immer an erster Stelle – auch
beim Mal- und Bastelworkshop am 17. September.
Für den Fall, dass im Hinblick auf Corona dann
andere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind als
derzeit, ist es unerlässlich, dass wir die Telefonnummer und E-Mail-Adresse einer erwachsenen
Ansprechperson haben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Anmeldungen ohne die Angabe
dieser Kontaktdaten nicht berücksichtigen
können. Vielen Dank.

Щоб усі були здорові
В усьому, що ми організовуємо, здоров’я
кожного учасника завжди стоїть на першому
місці – в тому числі у нашій майстерні
малюнку та рукоділля 17 вересня. У випадку,
якщо тоді будуть потрібні інші запобіжні
заходи щодо Ковіду-19, ніж зараз, важливо
мати номер телефону та адресу електронної
пошти дорослої контактної особи.
Зрозумійте, що ми не можемо розглядати
реєстрацію без надання цієї контактної
інформації. Дуже дякуємо.

Veranstaltungsort
Місце проведення

Schlossplatz 1 | 63450 Hanau
Tel. 0 61 81 - 27 75 0 | info@cph-hanau.de | www.cph-hanau.de

