
 

Program rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Fljótsdalshérað 

Zasady, cele i warunki 

Fljótsdalshérað stara się wspierać sport i rekreację dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat, które mają 

aktualny adres zamieszkania w gminie. Nie, zależnie od wybranego sportu lub rekreacji gmina 

dopłaca 30.000 tyś. za rok 2020  

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 w imieniu innych firm rekreacyjnych. 

Zasiłek rekreacyjny nie ma zastosowania jako dodatek do kostiumów lub sprzętu, kosztów 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. 

Nie mówimy tu o bezpośredniej wpłacie a raczej rodzice i opiekunowie mają prawo do 

rozporządzenia określonej kwoty w imieniu swojego dziecka o zwrot kosztów uczestnictwa udziału i 

opłat praktycznych.  

• Abonenci są zarejestrowani w systemie Nóra za pośrednictwem strony internetowej gminy.  

• W procesie rejestracji, który obejmuje między innymi opłacenie kursu, możesz zdecydować o 

kwocie, którą wpłacisz za uczestnika w danym klubie / dziale / firmie elektronicznej.  

• Nie można przydzielić kwoty wyższej niż koszt kursu. Jeśli kwota kursu jest wyższa niż 

przeznaczone środki, to różnica zostaje wypłacona do firmy.  

• Po potwierdzeniu uczestnictwa dziecka odpowiedni klub / dział / firma i Fljótsdalshérað 

otrzymują potwierdzenie. 

• Fljótsdalshérað wpłaca wkład rekreacyjny do odpowiedniego klubu sportowego / działu / firmy 

na początku każdego miesiąca za odnotowany wkład miesiąc wcześniej. 

• W pokwitowaniu dla uczestników dotyczącym kosztów kursu firma musi określić udział gminy w 

opłatach związanym z kursem. 

• Niewykorzystane zasoby finansowe, nie są przekładane na przyszły rok.  

Dzieci i młodzież mieszkające co najmniej 5 km. od kręgu gminy otrzymają dodatkowo 5000 króna 

rocznej zapomogi na pokrycie kosztów prowadzenia pojazdu. Aby ubiegać się o tę dotację, należy 

wypełnić formularz wniosku na stronie internetowej Fljótsdalshérað. 

Spory wynikające z przetwarzania darowizn na cele rekreacyjne mogą być kierowane do Komitetu 

Sportu i Rekreacji, który rozstrzyga o nich. Wkłady na rekreację dla dzieci i młodzieży są 

nadzorowane przez kierownika Sportu, rekreacji i spraw prewencyjnych, który udziela więcej 

informacji pod adresem tomstundir@egilsstadir.is   

Wkład rekreacyjny jest rozpatrywany corocznie w związku z przygotowaniem budżetu. 

Zatwierdzony w radzie miejskiej, 04. Grudnia 2019  
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