Retningslinier / procedure til Idrætspas for børn og unge
Indledning:
Byrådet har prioriteret at arbejde for at give Idrætspas til børn og unge af forældre, som ikke har
ressourcer til, at børnene/de unge kan dyrke idræt i foreningsregi.
Puljen hører til hos Kultur- og Idrætsudvalget – og administreres via Kultur og Fritid.
Kultur- og Idrætsudvalget orienteres én gang årligt om puljen.

Idrætsforeninger, som er hjemmehørende i Gribskov Kommune kan hjælpe med at søge tilskud til
Idrætspas efter nedenstående retningslinier/procedure; men det er idrætsforeningerne, der endeligt
søger om Idrætspas.
Puljens formål:
•
Støtte børn og unge, der ønsker at dyrke idræt; men hvor forældrene ikke har råd til det,
ved at betale kontingent for 1 sæson og for max. 1 idrætsgren.
Der gives IKKE tilskud til:
•
Kommercielle aktiviteter (f.eks. private fitnesscentre og dans m.v.)
Individuelle ansøgninger:
Idrætsforeninger kan ansøge om støtte til kontingentfritagelse til børn, som af en bestemt årsag i
familien ikke har ressourcer for at give barnet/ den unge mulighed for at gå til idræt i en forening.
Forældre skal rette henvendelse til idrætsforeningen.
Støtten kan f.eks. være kontingentfritagelse eller/og rekvisitter (eksempelvis fodboldstøvler, patroner,
ketcher m.v.) Beløbet er max. 400 kr. pr. barn/den unge til rekvisitter.

Tilskuddet udgør kontingentssats – dog max. 1.000 kr. pr. barn pr. sæson.
Der kan kun søges om tilskud til én idrætgren pr. sæson pr. barn.
Ved kontingentfritagelse meddeler idrætsforeningen deres CVR-nr. til Kultur og Fritid - og udbetaling
finder sted direkte til pågældende idrætsforening via Nemkonto. Aftalen mellem forening og Kultur og
Fritid er fortrolig.

Ansøgninger behandles løbende – ansøgningsskema benyttes.
Ansøgninger indsendes til Kultur og Fritid, hvor de behandles.
Ansøgninger skal være begrundet.
Der udbetales støtte så længe, der er penge i puljen.
Svarbrev udsendes til idrætsforeningerne.
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Idrætspas
for børn og unge
i Gribskov Kommune

Ansøgningsskema IDRÆTSPAS børn/unge
Ansøgningsprocedure:

Idrætsforening: _________________________________CVR-nr.:_______________
SKAL udfyldes

Kontaktperson: __________________________________________________
E-mailadresse: ___________________________________________ skrives meget tydeligt
Såfremt en idrætsforening får henvendelse fra et barn/en ung, hvis forældre ikke har økonomisk
mulighed for at betale foreningskontingent, kan der søges om økonomisk tilskud hos Kultur og Fritid i
puljen for idrætspas for børn og unge.
Det er i hvert enkelt tilfælde idrætsforeningen, der vurderer, om der skal indsendes en ansøgning om
økonomisk tilskud. Der kan jf. retningslinierne kun søges om tilskud til 1 idrætsgren.
Derudover kan der søges om tilskud til rekvisitter – dog max. 400 kr.
Det er idrætsforeningerne, der indsender ansøgning til Kultur og Fritid – ansøgningerne skal være
forsynet med forældreunderskrift samt underskrift fra idrætsforeningen.
Der skal være en begrundelse for ansøgningen.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken idrætsgren, der er tale om – lige som der skal oplyses
kontingentbeløb, der ansøges om. Start- og slutdatoer for idrætsaktiviteten skal oplyses på
ansøgningen.
Når ansøgning er modtaget i Kultur og Fritid, behandles den – og idrætsforeningenfår besked om
godkendelse / afslag.
Der forventes en tilbagemelding til Kultur og Fritid, om barnet/den unge er fastholdt i idrætsaktiviteten.
Denne tilbagemelding skal komme fra idrætsforeningen.
Afregning: Der skal ALTID ske afregning via idrætsforeningen.
Udbetaling sker via idrætsforeningens CVR-nr.
Ansøgninger behandles løbende.

Mobiltlf.:________________________________________________________
Indstiller barn: ___________________________________________
Adresse:________________________________________________
Fødselsdato:_____________________________
Der søges om tilskud til IDRÆTSGREN: ____________________________________
Kontingentstørrelse (beløb): ________________________
Der kan max. søges om tilskud på max. 1.000 kr. pr. barn pr. sæson.
Ansøger om tilskud til rekvisit: ______________________________________________
Max-prisen er 400 kr. (beløbet er incl. moms)
Starttidspunkt/dato: __________________ Sluttidspunkt/dato:_____________________

____________________________________________________________
Begrundelse for ansøgningen: _____________________________________________
______________________________________________________________________

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

______________________________________________________________________
Når skoler, sundhedspleje, støtte-/kontaktpersoner hjælper barnet/den unge med at finde vej til rette
idrætsaktivitet og -forening, sker det i samarbejde med forældrene.
Gribskov Kommunes idrætsforeninger ses i foreningsregistret i bookingsystemet på
www.aktivgribskov.dk

Mere info: Kan fås ved henvendelse hos Susanne Jørgensen, foreningskonsulent på
tlf. 72 49 65 85 el. mail: sjorg@gribskov.dk

______________________________________________________________________
Underskrift forældre: _______________________________ dato: _________________
Underskrift idrætsforening: __________________________ dato: _________________

Indsendes t/Kultur og Fritid, Susanne Jørgensen på mailadressen sjorg@gribskov.dk
Behandlet i Kultur og Fritid: _____________Besked til idrætsforening: _____________
Behandlet af: ___________________ Godkendt / afslag / Beløb: __________________

