
 

Integrativer Klettertag 
Für alle 

 Menschen mit Fluchterfahrung 
 Menschen mit Migrationshintergrund 
 Menschen, die hier zu Hause sind 
 Menschen, die gerne klettern 
 Menschen, die gerne unterstützen und teilen 

 

Sei dabei 

am Samstag 16.7.2022 von 13-17 Uhr 
in der Kletterhalle Hersbruck 

Happurger Str.17; 10 min Fußweg zur S1 (S Bahn Richtung Nürnberg) 
(Bahnhof Hersbruck links der Pegnitz) 

 

gemeinsam 

kletternspielenessenaustauschen  

vernetzenquatschenlachen*planen 

kooperative Aufgaben meistern da sein 

 
  

Ich komme am Samstag, 16.7.2022 zum integrativen Kletternachmittag nach Hersbruck  

- mit ___ Erwachsenen und ___ Kindern 

- ich bringe ________________ zum Buffet mit  

- ich benötige eine Fahrgelegenheit von ________________ 

Bitte ausfüllen, nicht Zutreffendes durchstreichen  

fotografieren und per Mail an handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de schicken 

mailto:handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de


 

Integrative climbing day 
For all  

 People with refugee experience 
 People with migration background 
 People who are at home here 
 People who like to climb 
 People who like to support and share 

 

Be a Part 

on Saturday 16.7.2022 from 13-17 pm 
in the climbing hall Hersbruck 

Happurger Str.17; 10 min walk to S1 (S Bahn direction Nürnberg) 
(Station Hersbruck left of the Pegnitz) 

 

Together 

climbingplayingeatingExchanging 

networkingChattingLaughingplanning 

mastering cooperative tasksJust being Here 

 
  

I will come to the integrative climbing afternoon in Hersbruck on Saturday, 16.7.2022 

- with ___ adults and ___ kids 

- I bring _________for the buffet 

- I nee a ride from  ________________  

Please fill in, cross out if not applicable,  
take a picture and send it by mail to handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de  

mailto:handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de


 
Інтегративний день скелелазіння 

 

Для усіх 
 людей з досвідом біженців 
 люди з міграційним походженням 
 Люди, які тут вдома 
 Люди, які люблять лазіти 
 Люди, які люблять підтримувати та ділитися 

 
 

приєднуватись 
у суботу 16 липня 2022 р. з 13:00 до 17:00 год 
в альпіністському залі Герсбрука 

Хаппургер вул.17; 10 хвилин пішки до S1 (S Bahn до Нюрнберга) 
(Залізничний вокзал Герсбрука зліва від Пегніца) 

 
 

разом 
підйомгратиїжаобмінмережічат 

сміятисяпланувативиконува 
и спільні завданнябути там 

 
 

Я приїду до Херсбрука в суботу, 16 липня 2022 року, на інтегративне сходження вдень 

 
- з ___ дорослими та ___ дітьми 
- Я принесу ________________ у буфет 
- Мені потрібна поїздка з 

 

Будь ласка, заповніть, закресліть те, що не підходить 
сфотографуйте та відправте його на адресу handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de  
 

mailto:handicap@raiffeisenbank-kletterwelt.de

