Polsk
Karta rekreacyjna
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia otrzymają kartę rekreacyjną wartą 1000 koron!
Jest do karta podarunkowa, którą można wykorzystać na zorganizowane, regularnie
odbywające się zajęcia rekreacyjne.
Opiekunem projektu jest gmina Lillehammer. Zgodnie z rządowym planem karty rekreacyjne
mają być wdrożone na stałe jako ogólnonarodowa oferta. Lillehammer jest jedną z gmin
testujących proces wdrażania projektu oraz weryfikujących wyzwania, które będzie trzeba po
drodze rozwiązać. Nie wiadomo jeszcze co nastąpi po okresie próbnym, jednak możliwości
jakie oferowane są dzieciom w Lillehammer podczas okresu próbnego budzą dużą radość.
Kartę rekreacyjną mogą otrzymać wszystkie dzieci i młodzież w odpowiednim przedziale
wiekowym. Urodzeni w latach 2003-2015 otrzymają w sierpniu 2021 r. podarunek w wysokości
1000 koron przeznaczony na zorganizowane zajęcia rekreacyjne odbywające się regularnie. Do
wiosny wszyscy objęci niniejszym projektem otrzymają jeszcze jedną kartę podarunkową w
wysokości 1000 koron. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach, których koszty są
wysokie, można część tych kosztów pokryć przy użyciu karty podarunkowej. Karty tej nie
można jednak wykorzystać do pokrycia innych rodzajów wydatków, nie można przelać
podarowanej kwoty na konto rodzinne, karty tej nie można również odroczyć w czasie od
jesieni do wiosny, ani też wykorzystać na pokrycie kosztów zajęć rekreacyjnych, na które
uczęszcza rodzeństwo. Każdemu dziecku w przedziale wiekowym objętym przedmiotowym
projektem przysługuje karta rekreacyjna.
Na stronie internetowej lilllehammer.aktiv-fritid.no znajdziesz informacje na temat tego, jak
możesz wykorzystać swoją kartę rekreacyjną! Są tam również informacje na temat wysokości
dostępnych środków na karcie twojego dziecka. Możesz zapłacić za otrzymaną fakturę za
zorganizowane, regularne zajęcia rekreacyjne przy użyciu karty rekreacyjnej, jeśli klub, do
którego uczęszcza twoje dziecko, bierze udział w tym projekcie. A co, jeśli twoja aktywność w
czasie wolnym nie znajduje się na liście? Możesz poprosić klub o kontakt z gminą pod adresem
mailowym fritidskortet@lillehammer.kommune.no w celu wpisania na listę klubów biorących
udział w projekcie – karta rekreacyjna.
Podczas rejestracji należy wybrać język norweski jako język główny – można później zmienić w
ustawieniach język na drugi język norweski nynorsk, angielski, somalijski lub arabski.
Platforma internetowa być może zostanie z czasem przetłumaczona na więcej języków. W
ustawieniach można wybrać sposób wyświetlania platformy klikając na «wersję pełną» lub
«wersję uproszczoną» oraz zdecydować, czy mają się pokazywać ikony wyświetlające treść
każdej aktywności. Informacje zamieszczone w spisie przez poszczególne kluby podane są po
norwesku.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:
www.lillehammer.kommune.no/fritidskortet.

