Program rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Fljótsdalshérað
Zasady, cele i warunki
Fljótsdalshérað stara się wspierać sport i rekreację dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat, które
mają aktualny adres zamieszkania w gminie. Nie zależnie od wybranego sportu lub rekreacji
gmina dopłaca 15.000 teś w 2018
Celem tego wkładu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w zorganizowanym i
zdrowym sporcie oraz odpowiednie zajęcia rekreacyjne, niezależnie od warunków
gospodarczych i społecznych.
Do zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zalicza się zajęcia które trwają
minimum 10 tygodni, pod przewodnictwem wykwalifikowanego trenera/personelu/nauczyciela,
uznanych klubów, firm, szkoły lub inne organizacje prowadzące taką działalność w gminie. Do
tego zalicz się np. sport, sztuka, edukacja muzyczna i kursy lub praca wykonywana przez inne
firmy rekreacyjne.
Zasiłek rekreacyjny nie ma zastosowania jako zapłata za udogodnienia, koszty podróży lub
inne nieprzewidziane koszty z powodu zawodów lub treningu. Ponadto składka nie ma
zastosowania jako opłata za koszty sportowe we własnym imieniu, na przykład na siłowni lub
basenie, gdzie nie ma zorganizowanej pracy.
Żadna wyższa składka nie jest wypłacana niż kwota poniesionych wydatków zgodnie z
dowodem wpłaty i maksymalnie 15 000 koron rocznie. Wkłady nie mogą być przekazywane
między latami. Składka wygasa na początku roku, jeśli nie złożono zgłoszone o zasiłek w tym
roku na dziecko lub młodzież osoby uprawiającej sport lub inne zajęcia rekreacyjne.
Aby ubiegać się o zasiłek rekreacyjny, opiekun musi wypełnić wniosek który można znaleźć na
stronie internetowej gminy i dołączyć pokwitowanie do zapłaty, lub zanieść pokwitowanie do
urzędu gminy, ale bez pokwitowania dodatek rekreacyjny nie jest wypłacany.
Wypłaty zasiłku rekreacyjnego odbywają się trzy razy w roku, w czerwcu, wrześniu i grudniu
zgodnie z przedstawionymi pokwitowaniami.
Nieporozumienia dotyczące zapewnienia wydatków na rekreacje mogą zostać przekazane
komitetowi ds. Sportu i rekreacji, który je eliminuje. Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
są nadzorowane, zarządzanie projektem sport, rozrywka - oraz kwestie wykluczenia, które
dostarczają dalszych informacji na tomstundir@egilsstadir.is
Dodatek rekreacyjny jest poddawany corocznemu przeglądowi w związku z przygotowaniem
budżetem.
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