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Der Karlsruher Pass ermöglicht die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben durch vereinfachten Zugang
zu Freizeit, Sport, Kultur, Weiterbildung und
Mobilität. Er beinhaltet diverse Ermäßigungen, etwa
für Zoo und Stadtgarten, viele Frei- und Hallenbäder,
für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen,
Rabatte auf Volkshochschul-Kurse sowie
inBüchereien. Und er macht mobil mit Bus und Bahn
– mit deutlichen Preisnachlässen des KVV für
Monatskarten oder 9-Uhr-Karten.

Karlsruher Pass дозволяє брати участь у
громадському житті завдяки спрощеному доступу
до дозвілля, спорту, культури, підвищення
кваліфікації та транспорту. Він включає у себе
різні пільги, наприклад, на вхід у зоопарк і
міський сад, у чисельні безкоштовні та криті
басейни, на культурні заходи та заклади, знижки
на курси вечірньої освіти та вхід у бібліотеки. І він
також дарує свободу пересування на автобусі та
потязі завдяки значним знижкам на щомісячні
або 9-годинні проїзні абонементи у
транспортному об’єднанні KVV.

Der Karlsruher Kinderpass öffnet allen Kindern aus
Karlsruhe und Teilen der Region (Sozialregion) die
Türen zu altersgerechter Entwicklung, individueller
Förderung und Teilhabe. Er ermöglicht Kindern und
Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr Zugang zu
Freizeit und Bildung. Dazu macht er für die Inhaber
die Monatskarten sowie die Ferientickets des KVV
preiswerter. Neben vergünstigten Eintritten, etwa
inSchwimmbäder, Zoo, Theater oder Museen wird
mit dem Karlsruher Kinderpass auch die Teilnahme
an Ferienangeboten finanziell unterstützt.
Außerdem gewähren Volkshochschule,
Jugendkunstschule, Badisches Konservatorium und
Jugendmusikschule Neureut damit Ermäßigungen
auf ihre Angebote.

Karlsruher Kinderpass відкриває всім дітям із
Карлсруе та частин регіону (соціального регіону)
двері до розвитку відповідно до їх віку,
індивідуальних досягнень і можливостей. Він
надає дітям та молоді віком до 18 років доступ до
дозвілля та освіти. На додачу, із цією карткою
щомісячні та святкові квитки в мережі KVV стають
дешевшими. Окрім пільгового входу,
наприклад,до басейнів, зоопарків, театрів або
музеїв Karlsruher Kinderpass дає можливість
отримати фінансову підтримку щодо відпочинку.
А ще Центр освіти для дорослих, Молодіжна
художня школа, Баденська консерваторія та
Дитяча музична школа Neureut надають знижки
на свої пропозиції.

із ваучерами
Für Inhaberinnen und Inhaber ab 60 Jahre beinhaltet
der Karlsruher Pass Gutscheine im Wert von 120 €
pro Jahr für sportliche oder kulturelle Aktivitäten,
wie für Vereinsbeiträge, Theaterkarten beim
Badischen Staatstheater, Volkshochschulangebote
oder eine ermäßigte Saisonkarte der Karlsruher
Freibäder. Diese Saisonkarte ist nur beim jfbw
erhältlich. Bitte bringen Sie dafür ein weiteres
Passbild mit.

Для віком осіб старше 60 років Karlsruher Pass
надає ваучер вартістю 120 € на рік, який можна
витратити на спортивні або культурні заходи,
наприклад, на внески в об’єднання, театральні
квитки у Баденський державний театр, пропозиції
Центру освіти для дорослих або пільговий
сезонний квитки до відкритого басейну в
Карлсруе. Цей сезонний квиток доступний лише в
jfbw. Будь ласка, принесіть для цього ще одну
фотографію паспорта.
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Як отримати
Um den Karlsruher Pass und den Karlsruher
Kinderpass zu beantragen, benötigen Sie keinen
Termin. Kommen Sie mit den vollständigen
Unterlagen (bei Neuanträgen bitte an Fotos denken)
vorbei, Ihr Antrag wird unmittelbar bearbeitet und
der Pass mit sofortiger Gültigkeit kostenfrei
ausgestellt bzw. verlängert.

Щоб подати заявку на отримання Karlsruher Pass
та Karlsruher Kinderpass, вам не потрібно
домовлятися про зустріч. Приходьте з повною
документацією (при нових заявках, будь ласка, не
забудьте фотографії), і ваша заявка буде негайно
оброблена, а картка буде миттєво видана або
подовжена.

Залишилися питання Тоді простозапитайте
Rund um Karlsruher Pass und Karlsruher Kinderpass
erteilen wir gerne Auskunft während unserer
Öffnungszeiten im Jugendfreizeit- und Bildungswerk
(jfbw),
telefonisch unter 0721 133-56 71 oder per E-Mail
unter jfbw@stja.de.

Якщо ви бажаєте дізнатися інформацію про Karlsruher Pass
та Karlsruher Kinderpass, ми будемо раді надати
інформацію під час наших годин роботи в Центрі

молодіжного відпочинку та освіти (jfbw),
по телефону за номером 0721 133-56 71 або по
електронній пошті jfbw@stja.de.

Адреса
Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw)
Bürgerstraße 16
76133 Karlsruhe
0721 133-56 71

Центр молодіжного відпочинку та освіти (jfbw)
Bürgerstraße 16
76133 Карлсруе
0721 133-56 71

Робочі години
Montag: 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr

Понеділок: 9:00 - 13:00, 14:00 - 16:00
Вівторок: 9:00 - 13:00, 14:00 - 16:00
Середа: зачинено
Четвер: 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
П’ятниця: 9:00 - 13:00
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