
Hallo Kids: 

Wir sind die ROLLBRETT UNION, 
ein Skateboard Verein aus 
Mönchengladbach und möchten Euch 
bei uns willkommen heißen! 

Egal ob Ihr schon fahren könnt oder 
noch nie Skateboard gefahren seid - 
das ist kein Problem!  

Kommt vorbei und probiert es aus! 
Egal ob ihr alleine oder mit Freunden 
- wir freuen uns auf euren Besuch! 

Dienstags werden bei uns auch Kurse 
angeboten, dafür am besten vorher 
anmelden. 

Eurer Rollbrett Union Team!

Öffnungszeiten: 
 
Dienstag:  
Workshop-Tag: 
14:00 – 17:00  Anfänger 
17:30 – 19:00  Fortgeschrittene 
Mittwoch - Sonntag: 
14:00 - 18:30 
 
Adresse: 
Hauptstraße 1  
41236 Mönchengladbach 
 
www.rollbrettunion.de 

Kontakt Torben Beyss 
0176 24 21 11 16 

Unser Trainer Daniel   
spricht russisch: 
0176 610 741 86

Für die Eltern: 

Wir sind ein gemeinnütziger 
Skateboard Verein - wir heissen Euch 
willkommen und laden Euch zu uns 
ein!  

Bei uns können Kids Skateboard 
fahren lernen und Spass haben. 
In den normalen Öffnungszeiten kann 
in sicherem Umfeld geübt werden, für 
die Kurse ist eine Anmeldung nötig. 

Wir würden uns freuen wenn Ihr eure 
Kids beim ersten Besuch begleiten 
könnt.  

Wir benötigen von Ihnen eine 
Einwilligungserklärung, dass Ihr Kind 
in unserer Halle fahren darf. 
Das Formular kann gerne vorab per 
email versendet werden oder vor Ort 
ausgefüllt werden. 

Besuch der Halle, Verleih von 
Skateboards, Helmen und Schonern 
sowie Skatekurse sind kostenlos.     PIC: T.GENTSCH

http://www.rollbrettunion.de


Привіт, діти: 

Ми є Союзом Ролбретта, 
скейтборд-клуб з 
Менхенгладбаха і хотів би 
привітати Вас з нами! 

Чи можете ви вже їздити або 
ніколи раніше не каталися на 
скейтборді - це не проблема!  

Приходьте і спробуйте! 
Незалежно від того, самотні ви 
чи з друзями - ми з нетерпінням 
чекаємо вашого візиту! 

По вівторках ми також 
пропонуємо курси, найкраще 
зареєструватися заздалегідь. 

Ваша команда профспілки 
рулонної дошки!

Відвідування залу, оренда 
скейтбордів, шоломів і шхун, а 
також скейт-курсів безкоштовні. 

Час роботи: Вівторок:  

Семінар Тег:  
14: 00 - 17:00 Початків  
17: 30 - 19:00 Розширений 
Середа - неділя: 
14:00 - 18:30 
Адреса: 
Hauptstraße 1 
41236 mönchengladbach 

www.rollbrettunion.de 

Контакт Torben Beyss 
0176 24 21 11 16 

Наш тренер Даніель  
Володіє російською мовою: 
0176 610 741 86

Для батьків: 

Ми є некомерційною асоціацією 
скейтборд - ми вітаємо Вас і 
запрошуємо приєднатися до 
нас!  
З нами діти можуть навчитися 
кататися на скейтборді і 
веселитися. 
У звичайний час роботи ви 
можете практикуватися в 
безпечному середовищі, для 
курсів необхідна реєстрація. 

Будемо раді, якщо ви зможете 
супроводжувати своїх дітей під 
час першого візиту.  

Ми вимагаємо від вас заяви про 
згоду на те, що ваша дитина 
може їздити в нашому залі. 
Форму можна надіслати 
заздалегідь електронною 
поштою або заповнити на сайті. 

    PIC: T.GENTSCH


