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Спорт як дозвілля
Якщо ви командний гравець, вам буде весело, не
розмовляючи грати. Деякі просто штовхають м’яч на полі,
інші сидять і вболівають. Спорт об’єднує людей різного віку,
статі та походження. Їх усіх об’єднує одне: прагнення до
спільної мети та святкування успіху. Так розвивається
дружба. Ви ділитеся життям, знайомитеся з іншими людьми,
підтримуєте, виявляєте увагу та підбадьорюєте один
одного.

Якщо ви займаєтеся спортом, ви заводите друзів
Спорт— це простий спосіб познайомитися з місцевими
людьми, де ви живете. Ви дізнаєтеся, як вони живуть, що
думають і поступово вивчаєте їхню мову. Крім того, заняття
спортом з іншими людьми корисні для вашого тіла, розуму
та душі. Це дає вам можливість зробити щось значуще у
вашому повсякденному житті, а регулярні тренування та
ігри допоможуть вам структурувати свій тиждень.

Ви також дізнаєтесь багато про себе, коли займаєтесь спортом разом. Ви неминуче
відчуваєте власні межі, як фізично, так командний гравець, виростаєте за межі себе.
Коли ви подолаєте ці перешкоди, ви відчуєте в собі більшу самооцінку та більше
задоволення.

Спорт допомагає тобі в житті
Регулярні заняття спортом можуть допомогти в пошуку роботи. Роботодавці
здебільшого шукають людей цілеспрямованих і наполегливих у своїй роботі. Якщо
роботодавець почує, що ви регулярно витрачаєте свій час на підтримання форми та
робите щось розумне, це може позитивно вплинути на ваші шанси на
працевлаштування.
Контакт із місцевими жителями у спортивних клубах також може виявитися
корисним у пошуку роботи, оскільки вони можуть знати, у якій компанії є вакансії,
або можуть скерувати вас до інших контактів.

До речі: у спорті, як і в житті загалом, діють певні правила.
Радимо вам познайомитися з ними та поважати їх, оскільки
вони важливі для згуртованості спортивної спільноти.
Справедливість, хороша співпраця та повага є основними.
Окрім правил окремого виду спорту, існують також загальні
правила, наприклад у спортзалі необхідно носити
спортивне взуття.

> Життя в Німеччині
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Взяття на себе відповідальності в суспільстві
У спорті ви маєте шанс покращити як свої фізичні, так і
особистісні навички. Якщо ви хочете більше розвиватись,
ви можете отримати сертифікат тренера, який дає право
тренувати дітей і дорослих у вашому спортивному клубі.
Таким чином ви можете позитивно вплинути на своє
оточення та щось повернути суспільству.

Спорт також допомагає місцевим жителям налагодити з вами контакт. Деякі місцеві
жителі не знатимуть, як невимушено зустрічати іноземців і спілкуватися з ними.
Таким чином, спортивна діяльність відкриває можливості для обох сторін.
Культурний обмін може відбутися, якщо обидві сторони добросовісно передають
своє походження та культуру та ставляться до способу життя іншої з цікавістю та
повагою.

Спорт в Німеччині
Майже будь-який вид спорту можливий у Німеччині, у якому беруть участь чоловіки
та жінки, молоді та старі, фізично здорові та менш здорові люди. Аспект здоров'я
часто відіграє ключову роль для дорослих, тоді як діти хочуть насамперед
розважатися. Існує незліченна кількість спортивних можливостей.
Багато людей у Німеччині займаються їздою на велосипеді,
бігом або відвідують спортзал самостійно. Після укладення
договору зі спортивним залом, ви можете скористатися
різними опціями. Існують відносно дешеві можливості
(приблизно 20 євро/місяць), але також дуже дорогі
спеціалізовані програми, наприклад для бодібілдингу або
оздоровчих тренувань.

Одними з найпопулярніших клубних видів спорту є футбол, гімнастика і теніс. Але
також популярні плавання, дзюдо та бадмінтон. Деякі спортивні клуби, особливо в
невеликих містах, мають лише обмежені можливості для найкращих спортсменів.
Тому часто приймають лише людей, які вже мають досвід у відповідному виді
спорту. Для більшості людей найкращим заняттям у цих клубах є так званий
«масовий спорт». Там ви можете весело провести час і насолодитися фізичними
вправами, не займаючись спортом на найвищому рівні.

У багатьох місцях у Німеччині церкви пропонують спортивні змагання, де можуть
взяти участь усі бажаючі. Ці спортивні групи зазвичай безкоштовні і часто
пропонують додаткові можливості для спільної діяльності.


