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Клубний спорт в районі Зальцланд / Нотатки Уве Гренцау 

 

Sport wird in Deutschland überwiegend in Vereinen betrieben sowie in kommerziellen Fitnessstudios 
oder individuell. 
Спортом у Німеччині займаються переважно в клубах, комерційних фітнес-студіях або 
індивідуально 
 
Vereine finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sponsoring und Zuschüsse vom Land 
Sachsen-Anhalt sowie durch Projektförderung. 
Асоціації фінансують себе за рахунок членських внесків, пожертв, спонсорства та грантів від 
землі Саксонія-Ангальт, а також за рахунок фінансування проектів. 
 
Für Flüchtlinge aus der Ukraine bis zum Alter von 17 Jahren kann der Mitgliedsbeitrag beim Landkreis 
über das Teilhabegesetz beantragt werden. Dafür stehen bis zu 10 € pro Monat zur Verfügung. Der 
Mitgliedsbeitrag liegt meist darunter.  
Для біженців з України віком до 17 років членський внесок можна вимагати в районі через Акт 
участі. Для цього доступні до 10 євро на місяць. Членські внески зазвичай нижчі. 

Antrag додаток 
 https://jc.salzlandkreis.de/media/1839/20210119_antrag-auf-leistungen-fuer-bildung-und-
teilhabe.pdf,  

Anhang  вкладення 
https://jc.salzlandkreis.de/media/1510/20190710_anlage_teilhabe.pdf,  

Erwachsene müssen den Mitgliedsbeitrag selbst tragen. In jedem Verein unterschiedlich (zwischen 3 
und 15 €/Monat). Muss erfragt werden. Darin enthalten ist ein Versicherungsbeitrag für Unfall- und 
Haftpflichtschäden. Kündigungsfristen der Mitgliedschaften sind auch von Verein zu Verein 
unterschiedlich. 
Дорослі повинні самостійно сплачувати членські внески. У кожному клубі різна (від 3 до 15 
€/місяць). Треба запитати. Сюди входить страховий внесок від нещасних випадків та збитків від 
відповідальності. Терміни попередження про членство також відрізняються від клубу до клубу. 

 
Welche Sportarten werden im Salzlandkreis angeboten?  
Які види спорту пропонуються в районі Зальцланд? 

Unter diesem Link kann man den Ort eintragen und die Sportart und erhält Vereine angezeigt mit 
den Kontaktdaten, die die gewünschte Sportart anbieten. 
За цим посиланням ви можете ввести місце розташування, а вид спорту та клуби 
відображаються з контактними даними, які пропонують потрібний вид спорту 
https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/vereinssuche.html 

Über Startberechtigungen bei Wettkämpfen entscheidet der jeweilige Verband. 
Відповідна асоціація приймає рішення про дозвіл на початок змагань 

 

 
 

https://jc.salzlandkreis.de/media/1839/20210119_antrag-auf-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe.pdf
https://jc.salzlandkreis.de/media/1839/20210119_antrag-auf-leistungen-fuer-bildung-und-teilhabe.pdf
https://jc.salzlandkreis.de/media/1510/20190710_anlage_teilhabe.pdf
https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/vereinssuche.html


In der Geschäftsstelle des Kreissportbundes bekommt man auch Auskunft.  
Ви також можете отримати інформацію в офісі районного спортивного товариства. 
Am Provianthaus 4 in Bernburg. www.ksbsalzland.de, Tel.: 03471-370133 

Oder beim Landessportbund 
Або в державному спортивному товаристві 
 www.lsb-sachsen-anhalt.de  
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