
 

  
 

Umsókn um sumarþjónustu frístundamiðstöðva 
án endurgjalds í 3 vikur vegna aðlögunar 

Samkvæmt reglum um þjónustu frístundaheimila og félagsmiðstöðva má sækja um sumarþjónustu 
án endurgjalds í 3 vikur á frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar skv. 

eftirfarandi: 

Ef foreldrar eru af erlendum uppruna og eiga lögheimili í Reykjavík (annað foreldri eða báðir) og 

barnið hefur búið á Íslandi skemur en tvö ár, eru þrjár vikur án endurgjalds í sumarfrístund/sértækum 

félagsmiðstöðvum/sumarsmiðjum gegn umsókn þar um. Þessi afsláttur gildir ekki fyrir börn sem eru 

með lögheimili erlendis og koma tímabundið hingað til lands yfir sumarmánuðina. Afsláttur er veittur, 

að öllum skilyrðum uppfylltum, til þess foreldris sem, samkvæmt þjóðskrá, hefur sama lögheimili og 

fjölskyldunúmer og barnið. 

Foreldrar sækja um þjónustuna á vefnum http://sumar.fristund.is, en fylla jafnframt út þetta eyðublað 

og skila til viðkomandi forstöðumanns. 

 
 
 
 
 

 ____________________________________  
 Dagsetning og staður  
 
 
 

 
 ____________________________________  ___________________________________* 

 Undirskrift forstöðumanns Undirskrift umsækjanda 
 
 

* Með undirritun umsóknar þessarar staðfesti ég að annað foreldri eða báðir eru af erlendum uppruna. 
 

Umsóknum skal skila til forstöðumanns frístundaheimilis/félagsmiðstöðvar sem kemur umsókninni 

til fjármálastjóra viðkomandi frístundamiðstöðvar. Umsækjandi fær einnig undirritað afrit. 

Nafn foreldris/forsjáraðila: 

 

Kennitala foreldris/forsjáraðila: 

 

Lögheimili: 

 

Póstnúmer:  

 

Nafn barns: 

 

Kennitala barns: 

 

Grunnskóli barns: 

Hvenær fluttist barnið til Íslands: 

Sumarþjónusta sem sótt hefur verið um fyrir barnið: 

Hvaða vikur er óskað eftir þjónustu án endurgjalds (hámark 3 vikur): 

http://sumar.fristund.is/


 

  
 

Prašymas dėl vasaros paslaugų lasvalaikio 
centruose, nemokamų 3 savaicių adaptacijos 

Pagal pomokyklinės veiklos ir jaunimo centro taisykles galima pateikti prašymą dėl nemokamų 3 
savaičių vasaros paslaugų Reykjavik miesto pomokyklinėse veiklose ir jaunimo centruose jeigu: 

Jeigu tėvai yra kitos tautybės ir yra registruoti Reykjavike (vienas iš tėvų arba abu) ir vaikas 

Islandijoje gyvena mažiau nei dvejus metus, trys savaitės yra nemokamos vasaros laisvalaikio 

centruose/pasirinktiniuose socialiniuose centruose/vasaros seminaruose pagal prašymą. Ši nuolaida 

netaikoma užsienyje gyvenantiems vaikams, kurie vasaros mėnesiais laikinai atvyksta į Islandiją. 

Nuolaida taikoma, visomis įvykdytomis sąlygomis, tėveliui kuris pagal registrų centrą, turi tą pačią 

teisėtą gyvenamąją vietą ir šeimos numerį kaip vaikas.  

Tėvai kreipiasi dėl paslaugos internetiniu puslapiu http://sumar.fristund.is, bet taip pat užpildo šią 

formą ir pateikia ją atitinkamam vadovui. 

 
 
 
 
 

 ____________________________________  

 Data ir vieta  
 
 
 

 
 ____________________________________  ___________________________________* 

 Vadovo parašas Pareiškėjo parašas 
 
 

* Pasirašydamas šį prašymą patvirtinu, kad vienas iš tėvų ar abu tėvai yra kitos tautybės. 
 

Paraiškos turi būti pateiktos pomokyklinės veiklos/jaunimo centro vadovui, kuris pateikia prašymą 

atitinkamam centro finansu vadovui. Pareiškėjas taip pat gaus pasirašytą kopiją. 

Vieno iš tėvų/globėjo vardas ir pavardė  Vieno iš tėvų/globėjo asmens kodas: 

 

Registruotas adresas: Pašto kodas: 

Vaiko vardas: Vaiko asmens kodas: 

Vaiko mokykla: 

Kada vaikas atsikraustė į Isandiją: 

Vasaros paslauga dėl kurios kreipiatės vaikui: 

Kokias savaites norėtumėte pasirinkti nemokamomis paslaugomis (daugiausia 3 savaites): 

http://sumar.fristund.is/

