
Mit der Ticket-Tafel kostenlos Veranstaltungen besuchen 
 

 Sie gehen gern ins Konzert oder zum Eishockey? 

 Sie möchten mit Ihren Kindern etwas Besonderes unternehmen? 

 

  Bei der Ticket-Tafel Ravensburg bekommen Sie kostenlose Eintritts 

karten für Kultur und Sport. 

 

Was müssen Sie tun? 

Sie müssen sich bei der Ticket-Tafel im Rathaus kostenlos registrieren. Da-

für müssen Sie Ihren Wohnort in der Stadt Ravensburg haben und einen Ta-

felausweis besitzen. Die Ticket-Tafel gehört zur Freiwilligenagentur. Der Ein-

gang befindet sich am Hintereingang Rathaus, Marienplatz 26. 

 

Mitarbeiter der Ticket-Tafel helfen Ihnen gern bei der Registrierung. Bitte 

kommen Sie am Dienstag von 14 – 16 Uhr oder am Donnerstag von 16 – 

17.30 Uhr 

 

Wie bekommen Sie die Tickets? 

Ehrenamtliche der Freiwilligenagentur rufen Sie an und bieten Ihnen Veran-

staltungen an. Hierfür sollten Sie Deutsch oder Englisch sprechen 

 

Sie sprechen nicht Deutsch oder Englisch möchten aber dabei sein? 

 

Sie können auch einen Paten (z. B. Ihren Vermieter, Freunde) fragen, ob die 

Ticket-Tafel bei ihm anrufen darf, bis Sie besser Deutsch sprechen. 

 

Alle Infos und die Anmeldung unter www.ravensburg.de/tickettafel  

 

Безкоштовне відвідування заходів з Квитковою-Tafel 

 

 Ви любите ходити на концерти чи хокей? 

 Чи хотіли б ви чогось особливого для своїх дітей? 

 

 Ви можете отримати безкоштовні квитки на культурні та спортивні 

заходи у Квитковій-Tafel Ravensburg. 

 

Як це зробити? 

Потрібно безкоштовно зареєструватися у Квитковій-Tafel в ратуші 

(Rathaus). Для цього ви повинні проживати в місті Равенсбург і мати 

ідентифікаційну картку Tafel. Квиткова-Tafel належить волонтерській 

агенції (Freiwilligenagentur). Вхід з заднього ходу Rathaus, Marienplatz 

26. 

 

Співробітники Квиткової-Tafel з радістю допоможуть вам 

зареєструватися. Приходьте у вівторок з 14.00 до 16.00 або в четвер з 

16 до 17.30 год. 

 

Як отримати квитки? 

Вам зателефонують волонтери з волонтерської агенції та запропонують 

заходи. Для цього ви повинні знати німецьку або англійську мову. 

 

Ви не розмовляєте німецькою чи англійською, але хотіли б 

прийняти участь? 

 

Ви також можете попросити помічника (наприклад, вашого орендодавця 

чи друзів), щоб Квиткова-Tafel їм зателефонувала, доколи ви самі не 

будете краще говорити німецькою. 

 

Вся інформація та реєстрація на сайті www.ravensburg.de/tickettafel 

http://www.ravensburg.de/tickettafel

