
 

Sport für Frauen  
 i m   g e s c h ü t z t e n   B e r e i c h 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

(کورس دو چرخه ) بایسکل  
بانوان برای   

 

 کورس های زیر در خدمت تان قرار دارد:

 

1. Kurs:  03. – 06 12 – .10 و. April 2017 

 Uhr 12:00 – 10:00 ساعت 

------------------------------------------------ 
2. Kurs:  03. – 06. 12 – .10 و. April 2017 
  18:00 – 16:00                 ساعت     

----------------------------------------------- 
3. Kurs:  08. - 11. 17 - .15 و. Mai 2017 
 Uhr 12:00 – 10:00  ساعت                      

------------------------------------------------- 
4. Kurs:  08. - 11. 17 - .15 و. Mai 2017 

 Uhr 18:00 – 16:00 ساعت

------------------------------------------------- 
5. Kurs:  18. - 21. 27 - .25 و. September 2017 

 Uhr 12:00 – 10:00 ساعت

------------------------------------------------- 
6. Kurs:  18. - 21. 27 - .25 و. September 2017 

 Uhr 18:00 – 16:00 ساعت
 
 

 هزينه : € 49
 و يا € 35
  .(برای کمک گیرندگان سوسیال و بیکاران( 
 
 
 محل

 

Sportplatz Habichtstraße 
Habichtstr. 14; 22305 Hamburg 
 ثبت نام :
 www.scurania.de (Abteilungen–Frauensport–
Fahrradkurse)  
:جهت معلومات بیشتر   

 تیلفون 69 50 691 – 040
 

 یا
 

 vorstand@scurania.de 
 

 

 محل ورزش وقت 

   
ه  

نب
ش
دو

 

 
  9:45-10:30  
10:30-11:00  
11.00-11:45  

 

 ایروبیک 
 کمر

پا وسرین شکم،  

 

 
Schule 
Wittenkamp 
Wittenkamp 15  
22307 Hamburg 

ه 
نب
ش
ه 

س
 

 
20:00-21:30  
 
 

ورزش و توپ 
 بازی

 
Schule 
Lämmersieth  
Lämmersieth72  
22305 Hamburg  

به 
شن

ج 
پن

 

 
  9:45-11:20 
  

 

 ایروبیک 
 کمر

 شکم، پا وسرین

 

 
Schule 
Wittenkamp 
Wittenkamp 15  
22307 Hamburg  

 عضویت

6 € 

Sport Club Urania e. V. von 1931 

Habichtstr. 14 

22305 Hamburg 

Telefon:  040 - 691 50 69 

E-Mail:  vorstand@scurania.de 

Internet: www.scurania.de 

 

Persönliche Sprechzeiten im Büro 

Dienstags 17:30 – 19:30 Uhr 
Mittwochs 18:00 – 20:00 Uhr 
 
Vereinskonto 

Kontoinhaber:   SC Urania e. V.  
Bank:      Hamburger Sparkasse    
IBAN:     DE60 2005 0550 1233 1220 25 
BIC:     HASPDEHHXXX 

 

فقط برای بانوان (شنا برای بانوان ) نوآموز   

شنا کمک استاد مجرب با   

11:30الی  9:30زمان : پنجشنبه   

بار یک ساعت 12مدت کورس :   

 با سند کمک سوسیال یا بیکاری)یورو  42,00 یورو ، 54,00هزینه : 

) 

نام :فقط با ثبت   

WWW.scurania.de 

 شنا آزاد برای بانوان
 در محل محفوظ

 برای اعضا و دختران شان 

بجه 21:00الی  19:00از  شنبه ها    

پنج یورو نقد ساعت هزینه :  

دو ساعت یورو  2,50کودکان برای   

سرپرست و مسولیت خودی. با   

  دختران خویش هستندمادران مسئول 

 

 
   

 

شنا :آدرس تمام کورسهای   
BFW-Berufsförderungswerk Hamburg – Haus A/B 
August-Kroogmann-Str. 52/ 22159 Hamburg/ U-Bahn 
Farmsen  

Stand Oktober 2016– Änderungen werden auf der Homepage  
bekannt gegeben. Bitte regelmäßig nachschauen! 

 

یازده ساله به بعد (از  ) دخترانیکورس شنا برای بانوان و   
بانوانبرای در محل محفوظ   

ترس از حرکت آزاد در آب عدم   
  1720Septemberآشنایی با کورس بطور مجانی به تاریخ برای 

  : 17از های شنبه  زمانSeptember20  به بعد  

  : دقیقه  45بار  12مدت  

  بجه 00:20الی  19:15اول : از گروپ  

  20:45بجه الی  020:0گروپ دوم از  

  : یا یورو ) با سند کمک سوسیال  60,00ویا  یورو  90,00هزینه

 بیکاری( 

  ثبت نام فقط با  

: 

 

http://www.scurania.de/
mailto:vorstand@scurania.de
http://www.scurania.de/

