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Ftesë për të marrë pjesë në aktivitete sportive për refugjatët  

Përshëndetje të gjithëve,

ju ftojmë përzemërsisht të merrni pjesë në aktivitetin sportiv „no-borders“ / „struggle needs
sports“ në fushën e sporteve luftarake- vetëmbrojtëse që zhvillohet më 29 dhe 30 gusht!

Ne anëtaret e Boxgirls Berlin e.V. duam t' ju ofrojmë mundësinë të informoheni për ofertat
sportive që ofrohen në ambientet tona në sportet luftarake dhe vetëmbrojtëse. Ne ofrojmë çdo
javë trajnime në boks, në boks thai, trajnime kondicioni dhe trajnime në joga. Kështu ju mund të 
forcoheni, të nxirrni stresin dhe të forconi sigurinë në vetvete. Përveç kësaj ne
e dimë se sporti i lidh njerëzit e i bën bashkë.

Ne jemi një shoqatë që luftojmë kundër çdo lloj diskriminimi për shkak të ngjyrës së lëkurës,
origjinës, fesë, gjinisë ose orientimit seksual!
Prandaj ne duam të ndihmojmë refugjatët duke u ofruar mundësi falas trajnimi.

Jeni përzemërsisht të ftuar të vini të shihni ofertat tona dhe të merrni pjesë në to.

Meqenëse ne duam që veçanërisht gratë* të marrin pjesë në aktivitete sportive, në një nga
ambientet tona ku nuk ka diskriminim një ditë do të ketë trajnim vetëm për gratë* dhe njerëzit me
orientim transeksual.

Të shtunën, 29.8.
(për të gjitha gjinitë)

Të dielën 30.8. (vetëm për gratë*, lesbiket
dhe transët)

Ora 14-15:30 Joga Ora 12-13:30 Kondicion

Ora 16-17:30 Boks Thai Ora 14-15:30 Boks Thai

Ora 18-19:30 Uhr Boks Ora 16-17:30 Boks

Mbas javës ku ne ofrojmë aktivitete informimi ekziston mundësia që të trajnoni sport tek ne
rregullisht!

Kostot:
Të gjitha aktivitetet nuk ju kushtojnë sepse ne do i marrim të gjitha përsipër bashkë me biletat e
udhëtimit. Për këtë do kishim më të lehtë nëse paraprakisht na dërgoni një Email për të thënë që
dëshironi të merrni pjesë dhe se prej nga do të vini.

Adresa:
Bergmannstr. 29, 10961 Berlin (Kreuzberg)
( U-Bahn: U7 Gneisenaustrasse )
e-mail: refugees@boxgirls.de


