
  

 !! مجانا  لإلعارةمعدات رياضة 

ن  للجميع الفرصة لتجربة األنشطة الرياضية والترفيهية دون الحاجة إلى ا SjetneBODENتقدم   

لدينا معدات رياضية وترفيهية حديثة ومتينة يمكنك  SjetneBODEN.  في معداتك الخاصةتمتلك 

 معدات مناسبة لألطفال والكبار.لدينا استعارتها مجانًا.

 

 ؟  SJETNEBODENأين هو   

  في )قاعة الرياضة TOBBhallenفي الطابق السفلي من  SjetneBODENسوف تجد 

Sjetnemarka .) 

 

 :  SJETNEBODENحول  

 SjetneBODEN  مملوكة لـSjetne IL   نادي(Sjetnemarka  و )الرياضيSjetne 

Frivilligsentral   منظمة(Sjetnemarka و )ن. يمتطوع  تتم ادارتها من قبل التطوعية 

المعدات التي تريد  طلبا ثم ر في ساعات العمل و حضال  عليكال يمكنك طلب المعدات مسبقًا ؛   

لمحة عامة عن المعدات   sjetne.frivilligsentral.noاستعارتها.  ستجد على موقع الويب 

 المتاحة. 

  رقم  إذا كانت لديك معدات رياضية وترفيهية ترغب في التبرع بها ، فيرجى االتصال بنا على 

 post@sjetne.frivilligsentral.noأو عبر البريد اإللكتروني  94127844  .الهاتف

مالبس الرياضية بعض ال و  المشي الطويلأحذية   بعضأيًضا  نعطي SjetneBODENفي   

 رفوفنا بشكل جيد قد تجد شيئا يناسبك بحث في.  أ المجانية

 

 : ساعات العمل 

 . مساءً  7مساًء إلى  2ديسمبر من  17و  10مفتوح: الخميس   SjetneBODEN،  2020في  

  2مساًء والخميس من    7مساًء حتى    5، ستكون ساعات العمل: االثنين من الساعة  2021في عام  

 . مساءً  7مساًء إلى 

 

 

أو عبر البريد اإللكتروني  94127844  .قم التاليتواصل معنا عبر الهاتف على الر
post@sjetne.frivilligsentral.no 

 Sjetne.frivilligsentral.no 

 



 

 :  استعارتهما الذي يمكنك  

، ومعدات التزلج على الجليد  رياضة التزلج لمسافات طويلة ل  وأعمدة التزلج  الزالجات الطويلة 

الزالجات البسيطة  و ( و الخوذ الواقية  ,ALPINE SKIING ,  ICE SKATEs)  المختلفة مثل

  المزيد من المعدات و النوم في الخارج، وأكياس   ((TOBOGGANالتي يمكن الجلوس عليها 

 .المختلفة األخرى

 

 ستعارة : قواعد اإل 

فيها شيئًا  ستعيريمكنك استعارة جميع المعدات مجانًا لمدة أسبوع واحد.  في المرة األولى التي ت 

هوية.  يجب على األطفال الذين تقل أعمارهم ال ، يجب عليك إظهار بطاقة  SjteneBODENمن  

مع أحد الوالدين أو الوصي في المرة األولى التي يستعيرون فيها    حضورعاًما ال  18عن 

 عدات.الم

 وجيدة. هيئة مقبولةها في ستعيريرجى إعادة المعدات التي ت 

بمسافة اجتماعية تبلغ متًرا على األقل ،  حتفظن، نعتني بك وبسالمتنا:  SjetneBODENفي   

 ونغسل أيدينا بانتظام ونبقى في المنزل إذا مرضنا.

 :   بواسطة SJETNEBODENيتم دعم  


