عروض في مدينة شتوتنزيه ببطاقة كارلسروه لﻸطفال





السينما المتنقلة )تخفيض (% 50
حمام سباحة مدينة شتوتنزيه )خمس مرات دخول مجانية(
مدرسة الموسيقا ) Hardtتخفيض بنسبة (%50
معونات اﻹجازات على قرية العطﻼت الكاريبية ،وتخفيضات على برنامج اﻹجازات

معلومات عن بطاقة كارلسروه لﻸطفال
تسري بطاقة كارلسروه لﻸطفال لفترة عام من تاريخ إصدارها حتى نهاية الشهر المسجل بالبطاقة .يمكن مد
فترة البطاقة حتى نهاية شهر اﻻنتهاء )حتى عمر الثامنة عشر( .يمكن استخدام بطاقة كارلسروه لﻸطفال
وعروضها فقط من قِبل حاملها أو حاملتها .حيث ﻻ يسمح بتداولها بين اﻷفراد ،وعند حدوث التعديات قد
يتم مصادرتها.

عروض في مدينة راينشتيتن ببطاقة كارلسروه لﻸطفال






دخول مجاني لحمام السباحة المغطى بمدينة فورشهايم
دخول مجاني لمكتبة المدينة في أثناء وجود فعاليات لﻸطفال
استعارة أسطوانات الـ DVDمجانًا من المكتبة
دخول مجاني في العديد من فعاليات مكتب اﻷطفال والشباب
تخفيض على رحﻼت اﻻستجمام على أطراف المدينة  /برنامج
اﻹجازات

عروض في مدينة فاينغارتن ببطاقة كارلسروه لﻸطفال





حمام سباحة مقاطعة فالزباخ )خمس مرات دخول مجانية(
تخفيض على برنامج العطﻼت الممتعة
تخفيض على مدرسة الموسيقا Hardt
تخفيض لدى تقديم الرعاية في فترات اﻹجازة لتﻼميذ المدارس
اﻻبتدائية










 %50خصم على حمام السباحة المفتوح فالدبرون
 %50خصم على ملعب الثلج فالدبرون





عروض في مدينة بروخزال
 %50خصم على الدخول الفردي والبطاقات الموسمية SaSch
 %50خصم على دورات مدرسة  Vhsودورات الفنون MuKs
 %66خصم على حصص الموسيقا MuKs
 %50خصم على فعاليات مكتبة المدينة ،و  BLBوالكورال ومسرح المنفى باﻹضافة إلى قلعة
بروخزال ومتاحفها

) jfbwمؤسسة التعليم والترفيه للشباب(بشارع  .Bürgerstrرقم  ،16رقم بريدي  76133كارلسروه
أيام اﻹثنين والثﻼثاء من الساعة  09:00ص حتى الساعة  01:00ظ ،ومن الساعة  02:00ظ حتى الساعة
 04:00ع،
مغلق يوم اﻷربعاء
يوم الخميس من الساعة  9:00ص حتى الساعة  01:00ظ ومن الساعة  02:00ظ حتى الساعة  06:00م،
يوم الجمعة من الساعة  9:00ص حتى الساعة  01:00ظ
هاتف،www.jfbw.de ,5671-133/0721 :

صالة فنون المدينة ،وقصر أورانجيري
البيوت الزجاجية في الحديقة النباتية
متحف علوم الطبيعة
متحف مدينة بادن
حديقة ريبتيليوم في مدينة ﻻنداو

ضمان التخفيضات:

دخول مجاني إلى حمام السباحة المغطى إجنشتاين

عروض في مدينة فالدبرون












عروض في مدينة إجنشتاين-ليبولدسهافين


ضمان الدخول المجاني:

حديقة الحيوان بالمدينة )شباك التذاكر( :يصل سعر التذكرة السنوية لحديقة الحيوان بالمدينة إلى 5
يورو أو  8يورو )من سن  16إلى  17عا ًما( ،سعر الدخول الفردي  2يورو )من سن  6إلى 15
عا ًما( أو  3يورو )من سن  16إلى  17عا ًما(
المعهد الموسيقي لمدينة بادن  /مدرسة الموسيقا للشباب بحي نويرويت :تخفيض على المصاريف
يصل إلى نحو الثُلُثين.
مدرسة KSC
مدرسة  Vhsومدرسة  JUKSتخفيض  %50على مصاريف الدورات )دون حساب تكاليف المواد
وما شابهها(
محﻼت البضائع المستعملة  Kashka، Jacke wie Hose، Déjà Vuتقدم خص ًما بنسبة %10
بيت اﻷزياء  Schöpfيقدم خصم  %10على المشتريات.
أكاديمية  ،Büffelفي شارع Pfinztalرقم  ،14خصم %10

اتحاد مرور كارلسروه KVV /
تذكرة إجازة الصيف:

يحصل التﻼميذ ﻹجازة الصيف على بطاقة اﻹجازة للطﻼب من اتحاد مرور مدينة كارلسروه مع بطاقة كارلسروه
لﻸطفال )وبطاقة التلميذ( التي تتيح لهم تخفيضًا ليدفع  10يورو ً
)بدﻻ من  20يورو  -آخر تحديث في .(2019
 التذكرة الشهرية
)التذكرة التعليمية(:
الطﻼب الذين لديهم هوية سارية بصفتهم طﻼبًا ،والحاملون لبطاقة كارلسروه لﻸطفال الذين ليس لديهم بطاقة
مدرسية )الباقة التعليمية( ،يحصلون على تخفيض قدره  24يورو على التذكرة التعليمية ً
)بدﻻ من  49يورو،
بدايةً من شهر سبتمبر  .(2019توجد التذاكر في مراكز العمﻼء في ساحة السوق ومحطة القطار الرئيسية.

مكتبة اﻷمير ماكس للشباب  /مكتبة المدينة
إعفاء من مصاريف أسطوانات ) DVDبقدر  5يورو(

المسرح

قسائم التعليم لﻸطفال الحاملين لبطاقة كارلسروه غير الحاصلين على دعم من حزمة التعليم والمشاركة

توجد تخفيضات )باستثناء الفعاليات الخاصة(:
 مسرح "دي إنزل"
 مسرح كامر
 مسرح العرائس ماروتي
 مسرح زاندكورن
توجد بمسرح مدينة بادن ،عندما يكون ذلك متا ًحا تذاكر مجانية قبل الفعاليات بوقت قصير )باستثناء العروض
الخاصة(

يمكن تحصيل قسائم التعليم للعروض الرياضية والتعليمية .اسم صاحب البطاقة وفترة السريان مدونان على
الصفحة الخلفية .يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من جهات اﻻشتراك الجديدة لمؤسسة التعليم والترفيه
للشباب  jfbwعبر رقم الهاتف .0721 / 133-5671

معونات اﻹجازات )بد ًءا من عمر ست سنوات(

يتوفر للرعاية في فترات اﻹجازات ،أو أوقات الفراغ ،أو جوﻻت المدينة ،أو غير ذلك من عروض مقدمي
خدمات وقت الفراغ باﻹجازات عند تقديم بطاقة كارلسروه لﻸطفال لكل فعالية على حدة خصم يصل إلى ثلثي
التكلفة حتى  100يورو بحد أقصى من قِبل مقدم خدمة الرعاية في فترة اﻹجازة.

حمامات السباحة المفتوحة والمغطاة المدنية  -دخول فردي
يوجد على بطاقة كارلسروه لﻸطفال تخفيض  %50على سعر الدخول الفردي اﻻعتيادي )دخول الحمام فقط
وليس السونا( في المسابح التالية :حمام سباحة راينشتراند ،حمام سباحة رابينفورت ،وحمام سباحة زونين )دون
تخفيض على تكاليف الطاقة( ،حمام سباحة تورمبيرج ،وحمام سباحة دورﻻخ ،وحمام سباحة فرايباد في روبر،
حمام سباحة فرايباد في فولفارتسفاير ،وحمام السباحة فايرهوف ،وحمام السباحة المغطى بمدينة نويرويت ،وحمام
السباحة غروتزين ،وحمام سباحة أيوروباد ،وحمام سباحة فيشيرباد

التذاكر الموسمية لحمامات السباحة المفتوحة لمدينة كارلسروه )بد ًءا من عمر ست سنوات(

تسري البطاقة الموسمية من شهر مايو حتى نهاية إجازة الصيف لحمامات السباحة المفتوحة بالمدينة )راينشتراند،
ورابينفورت ،وزونين ،وحمامات السباحة المفتوحة روبر ،وتورمبيرج ،ودورﻻخ(.
يمكن الحصول على البطاقات الموسمية ﻻستخدام حمامات السباحة )بد ًءا من شهر إبريل للسنة الجارية( بتخفيض
يصل إلى الثلثين بسعر  21يورو لدى مؤسسة التعليم وحرية الشباب  .jfbwمن فضلك قدم بطاقة كارلسروه إلى
اﻷطفال وصورة جواز سفر ﻻستخراج البطاقات الموسمية.

هيئة المدارس والرياضة )بشارع )Blumenstr. 2a
إعفاء من مصاريف الرعاية التكميلية )لمدينة كارلسروه فقط(

يمكن أن يتم الدفع بقسائم التعليم لدى:
 جميع عروض مؤسسات لجنة شباب المدينة .e.V
العروض الرياضية لﻼتحادات

 حصص الموسيقا
دورات الحاسب اﻵلي والسباحة

الدروس الخصوصية

عروض مبتكرة

 أوقات الفراغ وعروض اﻹجازات


تقديم القسائم التعليمية لدى مؤسسة ) jfbwمؤسسة التعليم والترفيه للشباب(:
مقدمو الخدمات الذين يقومون بقبول القسائم التعليمية ،يمكنهم تقديم هذه القسائم بفواتير مع بيانات عن إجمالي
 .اسم الطفل ومدة jfbwالمبلغ ،واسم الطفل ،والغرض من اﻻستخدام لدى مؤسسة التعليم والترفيه للشباب
السريان مطبوعة على الصفحة الخلفية للقسيمة .من فضلك قم بتقديم القسيمة وبطاقة الطفل عند اﻻشتراك.

المنطقة اﻻجتماعية
يتم إصدار بطاقات كارلسروه لﻸطفال وذلك لﻸطفال من مدن وبلديات شتوتنزيه وراينشتيتن وفاينغارتن
وفالتسباختال وبفينتسال وإجنشتاين-ليبولدسهافين وفالدبرون باﻹضافة إلى بطاقة بروخزال لﻸطفال والشباب في
مدينة بروخزال .في بلديات المنطقة اﻻجتماعية ،تضمن "مدرسة  VHSللشباب في جميع مقاطعات منطقة
كارلسروه" أو مدرسة تعليم البالغين في مدينة فالدبرون خص ًما يصل إلى  %50على الدورات لحاملي بطاقة
كارلسروه لﻸطفال.

