ANSØGNING OM FRITIDSPAS
LÆS VENLIGST VEJLEDNING PÅ BAGSIDEN INDEN DU SØGER

ANSØGNING
INFO OM BARNET/DEN UNGE
Barnets navn:

Køn (sæt kryds):

□ Pige

□ Dreng

Adresse:
Post nr.:

By:

Barnets CPR nr.:
Fx 02-10-2004

Skole og klasse:

_ _-_ _ - _ _ _ _
Ønsket aktivitet:

En aftale om plads til barnet skal indgås med foreningen/klubben på forhånd. Oplys medlems nr. eller
navn på person i forening/klub, som aftalen er indgået med:
Ønsket startdato:
INFO OM FORÆLDRE/VÆRGE
Navn(e):
Telefon nr.:

E-mail:

CPR nr: (skal kun udfyldes for indmeldelse på Billed-, Musik-, Drama- og Ungdomsskole)

UNDERSKRIFTER
Forældres/værges underskrift:

Dato:

Den underskrevne ansøgning kan afleveres på en af følgende måder:
1. Med post til Høje-Taastrup Kommune, Att. Fritid og Kultur, Bygaden 2, 2630 Taastrup.
2. Scannet ind og sendt til e-mail adressen: kommune@htk.dk
3. Aflevere ansøgningen på Høje-Taastrup Rådhus – skriv ”Fritid og Kultur” udenpå
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RETNINGSLINIER FOR FRITIDSPAS
Hvem kan søge om et Fritidspas?
•
•
•
•

Forældre kan søge om et fritidspas til deres børn.
Fritidspas kan søges til børn og unge fra 6-17 år, der ikke i forvejen deltager i en
fritidsaktivitet.
Barnet/den unge skal have bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
Man kan kun få Fritidspas én gang.

Hvor kan fritidspasset bruges?
Fritidspasset gælder til en lang række fritidsaktiviteter:
•
•
•
•

Fritids- og ungdomsklubber
Idrætsforeninger
Spejdere og andre kulturelle foreninger
Drama-, Musik- og Billedskole

Fritidspasset giver en gratis prøveperiode på en valgfri aktivitet og varer i 3-6 måneder
afhængigt af størrelsen på kontingentet. Hvis man gerne vil fortsætte, når Fritidspasset
udløber, skal man selv overtage betalingen for aktiviteten.
Sørg selv for plads til dit barn
Et fritidspas er ikke en garanti for, at en given forening eller klub har plads til dit barn.
Det er forældres eget ansvar på forhånd at sikre, at der er mulighed for at gå til den ønskede
aktivitet. Derfor bedes der om medlemsnummer og/eller navnet på den kontaktperson i
foreningen, man har lavet aftalen med.
Mange foreninger og klubber tilbyder muligheder for en gratis prøveperiode eller
prøvetræning. Det anbefales, at man udnytter disse muligheder INDEN der søges om
fritidspas.
Sagsbehandlingstid
Der går typisk cirka en uge fra vi modtager ansøgningen til den bliver behandlet.
Godkendes ansøgningen får ansøger direkte besked. Foreningen/klubben kan forvente at
modtage kontingentbetaling inden for yderligere ca. en uge.
Afvises ansøgningen modtager ansøger direkte besked.
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