Шановні діти та молодь, шановні батьки!
Cвятковий квиток Isar-Loisachtal в літні канікули з 30.07. - 12.09.2022 включає в себе літню програму з безліччю
заходів для дітей та молоді.
Включені ваучери надають знижки на вхід до багатьох розважальних закладів у районі Бад-ТельцВольфратсхаузен та околицях.
Вхідні знижки:
•
•

Виріжте відповідні ваучери та пред'явіть їх разом із заповненим святковим
квитком в касу закладу відпочинку
Ви можете переглянути перелік запропонованих заходів на нашому онлайн-порталі

Заходи /пропозиціі на онлайн-порталі:
•

З 27 червня 2022 року ви можете переглянути, що саме пропонують міста та громади-учасники онлайн
за адресою:

www.isar-loisachtaler-ferienpass.de

або

Як зареєструватися на онлайн-порталі?
•
•
•

IУ середньому розділі квитка ви знайдете святковий квиток. Кожен квиток має 5-значний код.
Онлайн-реєстрація можлива лише з цим кодом.
Натисніть кнопку «Реєстрація» на стартовій сторінці та введіть код та свої дані, а також дані вашої
дитини/дітей
Для цього необхідні ваші банківські реквізити, адреса, номер телефону та адреса електронної пошти

Як я можу зареєструватися на події заздалегідь?
•
•

На онлайн-порталі ви можете сортувати за громадами та містами, отримувати інформацію про заходи,
які там пропонують (тип заходу, точне місце, вартість, ...)
Після попередньої реєстрації з 27 червня 2022 року, ви можете зареєструвати свою дитину/дітей в
онлайн-порталі на бажані події.

Розіграш місць для участі в заходах:
•
•

У вівторок, 12 липня 2022 року о 9:00, система розіграє місця для участі в заходах.
Не пізніше вечора 12 липня ви отримаєте електронною поштою повідомлення про заходи в яких виі
ваші діти зможуть приймати участь

Як або де я оплачую заходи?
•

Оплата зазвичай здійснюється прямим дебетом, якщо не вказано «готівку на місці». Кошти будуть
списані з вашого рахунку після проведення та відвідування заходу.

Інформацію про умови скасування також можна знайти на онлайн-порталі
Будемо дуже раді, якщо ваші діти візьмуть участь у заходах святкового абонемента, зав’яжуть нові контакти та
проведуть кілька безтурботних, щасливих годин.
Ви та ваші діти можете скористатися знижками на вхід та заощадити у відповідних розважальних закладах.
Можливо, у вашому колі знайомих є хтось, хто може підтримати вас у бронюванні заходів.

З повагою, Районна молодіжна рада Бад-Тёльц-Вольфратсгаузен

