
SPOR REHBERI

RHEIN – SIEG – KREIS

Siz de ka  ln, çünkü 
kulüplerde spor yapmak …

 ... insanlar kaynaş� rr
 ... dostluklarn kurulmasn sağlar
 ... herkes için hareket anlamna 

gelir
 ... beraberce yaplr
 ... sağlğ destekler
 ... sosyal ve kŭltŭrel ōğrenmeyi 

sağlar

Burada spor konusuna ilişkin tüm sorula-
rnz için ilgili kişiler ve başvuru noktalar 
hakknda gerekli bilgileri bulabilirsiniz. O -
simize gelin, e-posta gönderin veya inter-
ne� en bakn!

Sportjugend 
im KreisSportBund Rhein-Sieg e.V.
Wilhelmstr. 8a
53721 Siegburg 
Joana Sam-Cobbah
Referen� n für Integra� on durch Sport
Tel.:    02241-58067
e-posta: 
sam-cobbah@sportjugend-rheinsieg.de 

Yaymc:
Sportjugend im KreisSportBund Rhein-Sieg e.V.

Siegburg, Ağustos 2018



Rhein-Sieg-Kreis spor

 Hareket etmek mi is� yorsunuz? Ca-
nnz spor mu yapmak is� yor? Bir spor dal 
hakknda bir şeyler mi duydunuz?
 Bir spor kursu veya ka� labileceğiniz 
sabit bir grup mu aryorsunuz?
 Çocuğunuz futbola veya basketbola 
ilgi duyuyor ya da dans etmek veya jimnas-
� k mi yapmak is� yor?
 Bir spor kulübüne mi ka� lmak is� -
yorsunuz ve kendiniz ve aileniz için doğru 
kulübü mü aryorsunuz?
 Çocuklarnzn birbirlerine karş adil 
davranmasn, spor disiplinini ama ayn 
zamanda başar ve başarszlğ beraberce 
öğrenmesini mi is� yorsunuz?
 Göçmen kökenli olan ve olmayan va-
tandaşlarn beraberce spor yapmas ilginizi 
mi çekiyor?

Küçük çocuklar ve çocuklar için ebe-
veyn-çocuk jimnas� ği, çocuk jimnas� ği, 
suya alş� rma kurslar, çocuklar için yüzme 
veya futbol gibi, onlara en baştan i� baren 
sporu, hareket etmeyi ve birlik beraberli-
ği sevdirecek birçok imkan bulunmaktadr. 
Bunlar sağlk ve büyüme için gerekli ve ayn 
zamanda çok da eğlencelidir!
Daha büyük çocuklar ve gençler bir bel-
li spor dalna kendileri karar verebilirter. 
Mesela, futbol veya basketbol gibi takm 
sporlar olduğu gibi eskrim, boks, su spor-
lar gibi bireysel sporlar ve daha pek çok 
seçenek mevcu� ur.
Ye� şkinler için genel hobi spor seçenekleri-
nin yan sra birçok genel sağlk spor kursu 
da bulunmaktadr. Omurga jimnas� ği, srt 
sağlğ veya su jimnas� ği ile  ziğiniz ve sağ-
lğnz için bir şeyler yapabilirsiniz. Bu seçe-
neklerin birçoğu yeni başlayanlar ve spora 
geri dönenler için de uygundur. Sunulan 
imkanlarn bazlar doğrudan göçmenlere 
yönelik� r
Gördüğünüz gibi: Spor yapmak için birçok 
imkan vardr Bunlardan faydalann! Bu bro-
şürde kendiniz ve tüm jenerasyonlar dahil 
olmak üzere aileniz için doğru seçeneği bu-
labilmeniz için en önemli yantlar ve ilgili 
kişi bilgilerini bulabilirsiniz!

Rhein-Sieg-Kreis bulunan 
spor kulüpleri

Ren Sieg çevresinde (Rhein-Sieg-Kreis) 
küçük, büyük 58ŭ0 tane spor kulŭbŭ 
mevcu� ur. Bunlardan bazlar göçmenler 
tara� ndan kurulmuştur. Bu spor kulŭple-
rinde 150’yi aşkn spor dal sunulmakta-
dr Bunlarn için de şüphesiz ki Ren Sieg 
çevres (Rhein-Sieg-Kreis) halk için de uy-
gun bir dal mevcu� ur!

Bir spor kulübüne herkes üye olabilir. Üye 
olanlar aylk veya yllk üyelik ücre�  öder-
ler ve kulübün sunduğu imkanlardan fay-
dalanabilirler. Birçok spor kulübü tüm ai-
lenin kulübe üye olmas durumunda aile 
indirimi de yapmaktadr. Ücretlere ilişkin 
ayrn� l bilgileri spor kulüplerinden edi-
nebilirsiniz.

Kulüplerin birçoğunda ücretsiz deneme 
veya tanşma çalşmas imkan da sunul-
maktadr.

Federal hüküme� n eği� m ve ka� lm pa-
ke�  kapsamnda, başvuruda bulunulma-
s halinde çocuklarn ve 18 yaşna kadar 
gençlerin masra ar ksmen veya tama-
men üstlenilebilmektedir.
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