Czym jest karta rekreacyjna?
Karta rekreacyjna jest to dofinansowanie udzielane przez Reykjavíkurborg dla dzieci 6-18 lat.
Karta rekreacyjną, można zapłacić za udział dziecka w zajęciach sportowych, artystycznych oraz
wypoczynkowych.
Dlaczego karta rekreacyjna?
Celem karty rekreacyjnej jest umożliwienie wszystkim dzieciom i młodzieży w Reykjaviku udział w
zajęciach rekreacyjnych. Warunki socjalne oraz finanse nie powinny mieć znaczenia. Wszyscy rodzice
mają prawo do dotacji i nie wpływa ona w żaden inny sposób na status finansowy.

Jakie zajęcia są finansowane przez kartę rekreacyjną?
Instytucja, proponująca zajęcia, musi mieć umowę z miastem Reykjavik.
Zajęcia muszą trwać co najmniej 10 tygodni.
Nauczyciel lub mentor musi być wykształcony pod kątem tego, czego naucza na zajęciach.
Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia, musi posiadać licencję na prowadzenie takiej
działalności.
Jakie zasady mają zastosowanie do kart rekreacyjnych?
Karta rekreacyjna to w 2019 r. kwota 50 000 ISK każde dziecko.
Możliwe jest podzielenie dotacji na kartę rekreacyjną między instytucjami i okresami.
Przykład: Jeśli użyjesz 20 000 ISK z karty rekreacyjnej, aby zapłacić za kurs piłkarski w
styczniu, możesz użyć 30 000 ISK do opłacenia zajęć artystycznych we wrześniu.
Każda karta rekreacyjna jest ważna od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeśli karta rekreacyjna nie zostanie
użyta w tym czasie, karta nie może zostać użyta później.
Dziecko otrzymuje kartę rekreacyjną 1 stycznia tego samego roku, kiedy dziecko ma 6 lat.
Karty rekreacyjne wygasają 31 grudnia tego samego roku, kiedy dziecko ma 18 lat.
Rodzeństwo nigdy nie może używać tej samej karty rekreacyjnej.
W jaki sposób mogę korzystać z karty rekreacyjnej?
W instytucji, która korzysta z systemu rejestracji, jest ona automatycznie pobierana, a dziecko jest
rejestrowane na zajęcia w systemie tejże instytucji. Rodzice muszą posiadać klucz íslykill lub
elektroniczny identyfikator.
W przypadku centrów rozrywki i innych osób, które nie korzystają z systemu rejestracji, należy
zarejestrować się w rafraen.reykjavik.is, a następnie wybrać kartę rekreacyjną i dziecko z listy
rozwijanej oraz wprowadzić kwotę do przydzielenia. Prosimy nie zapomnieć potwierdzić
dofinansowanie.

