Beachvolleyball für Menschen aus
der Ukraine und andere Geflüchtete
Пляжний волейбол

SPORT VERBINDET спорт

об'єднує
спорт соединяет SPORT UNITES

Sport verbindet uns miteinander und hilft, den Kopf frei zu bekommen - davon sind wir überzeugt. Wir
möchten Menschen aus der Ukraine und alle, die akut von Krieg und Vertreibung betroffen sind, zum Beachvolleyballspielen einladen. Du kannst mitmachen,wenn Du erst vor kurzem nach Berlin gekommen
bist (max. 6 Monate).
Ми запрошуємо всіх тих людей, хто нещодавно зіштовхнувся з війною чи примусовим переселенням,
приєднатися до нас для гри у пляжний волейбол. Наша команда “Спорт Об‘єднує” буде рада
допомогти вам знайти нових друзів та відволіктися.

Anfänger und Fortgeschrittene ab 18 Jahren Усі рівні, 18 років та старші
Familien (und Kinder) können gerne mitgebracht werden Діти та родичі можуть прийти з вами
kostenfrei (bei Anmeldung per E-Mail) безкоштовно
im Mai: mittwochs 15-17 Uhr (04.05.22; 11.05.22; 18.05.22; 25.05.22)
Травень: Щосереди 15:00-17:00
im Juni: donnerstags 15-17 Uhr (02.06.22; 09.06.22; 16.06.22; 23.06.22; 30.06.22)
червень: четвер 15:00-17:00
Beachvolleyballanlagen am Tempelhofer Feld (TIB 1848 Beachvolleyball)
Wenn ihr Interesse habt, meldet Euch bitte per E-Mail an Обов‘язкова реєстрація:
sportverbindetberlin@gmail.com
Falls ihr Fragen habt und/oder Sportkleidung benötigt, meldet euch gerne per E-Mail bei uns (sportverbindetberlin@gmail.com). Wir tun unser Bestes, Euch zu helfen.
Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за адресою електронної пошти. Чекаємо на вас на
піску.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Sport Verbindet-Team
Команда “Спорт Об‘єднує”

Beach volleyball for people from
Ukraine and all other refugees
Пляжний волейбол

SPORT VERBINDET спорт

об'єднує
спорт соединяет SPORT UNITES

We invite all people from Ukraine and everyone who has recently faced war or forced displacement to
play beach volleyball with us. Let‘s get united and do sport together! You can join, if you recently came to
Berlin (max. 6 months in Berlin).
Ми запрошуємо всіх тих людей, хто нещодавно зіштовхнувся з війною чи примусовим переселенням,
приєднатися до нас для гри у пляжний волейбол. Наша команда “Спорт Об‘єднує” буде рада
допомогти вам знайти нових друзів та відволіктися.

All levels, 18 years old or older Усі рівні, 18 років та старші
Families and children are welcome to join Діти та родичі можуть прийти з вами
for free (registration by e-mail) безкоштовно
In May: Wednesday play 3-5 p.m. (04.05.22; 11.05.22; 18.05.22; 25.05.22)
Травень: Щосереди 15:00-17:00
In June: Thursday play 3-5 p.m. (02.06.22; 09.06.22; 16.06.22; 23.06.22; 30.06.22)
червень: четвер 15:00-17:00
Beach volleyball courts on Tempelhofer Feld (TIB 1848 Beachvolleyball)
Please register per email Обов‘язкова реєстрація:
sportverbindetberlin@gmail.com
Don‘t hesitate to contact us with any other questions. We are very happy to see you on the sand.
Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за адресою електронної пошти. Чекаємо на вас на
піску.
Your Sport United Team
Команда “Спорт Об‘єднує”

