
 

  
 

Wniosek o 3-tygodniowe bezpłatne pȯłkolonie 
organizowane przez świetlice. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi usług świetlic i młodzieżowych centrów, rodzice mogą starać się 
o 3- tygodniowe bezpłatne pȯłkolonie w świetlicach i młodzieżowych centrach w Reykjaviku zgodnie 

z art. w następujący sposȯb: 

Jeśli rodzice są obcego pochodzenia ale mają miejsce zamieszkania w Reykjaviku (jedno z rodziców 

lub oboje), a dziecko mieszka w Islandii krócej niż dwa lata, to 3- tygodnie zajęć letnich (pȯłkoloni) są 

bezpłatne w tym czasie: w świetlicach, w letnim majsterkowaniu oraz w młodzieżowych centrach w 

Reykjaviku, trzeba tylko wypełnić wniosek. Wniosek składa się na piśmie do docelowej świetlicy. 

Dofinansowanie nie dotyczy dzieci zamieszkałych za granicą krȯre przybywają tymczasowo w 

Islandii w miesiącach letnich. Dofinasowanie będzie mogło być przyznane jeżeli rodzice będą spełniać 

warunek, który według Krajowego Rejestru potwierdz, że rodzic ma taki sam adres 

zameldowania/meldunek z dzieckiem. 

Rodzice mogą ubiegać się o zajęcia letnie, pȯłkolonie na stronie internetowej http://sumar.fristund.is , 

oraz wypełnić ten formularz/wniosek i przesłać go do odpowiedniego dyrektora świetlicy. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ____________________________________  

 Dagsetning og staður/Data i miejscowość  

Nafn foreldris/forsjáraðila: 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna 

 

Kennitala foreldris/forsjáraðila: 

Kennitala/numer personalny rodzica 

/opiekuna: 

Lögheimili: 

Adres: 

Póstnúmer:  

Kod pocztowy: 

Nafn barns: 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

Kennitala barns: 

Kennitala/ numer personalny dziecka: 

Grunnskóli barns: 

Nazawa szkoły podstawowej do ktȯrej uczęszcza dziecko: 

Hvenær fluttist barnið til Íslands: 

Od kiedy dziecko jest zameldowane w Islandii: 

 

Sumarþjónusta sem sótt hefur verið um fyrir barnið: 

Nazwa pȯłkolonii na ktȯre jest zapisane dziecko: 

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

O jakie bezpłatne tygodnie ubiegają się Państwo (maksymalnie 3-tygodnie): 

 

http://sumar.fristund.is/


 
 
 

 
 ____________________________________  ___________________________________* 
 Undirskrift forstöðumanns/Podpis dyrektora świetlicy Undirskrift umsækjanda/ podpis wnioskodawcy 

 
 

* Með undirritun umsóknar þessarar staðfesti ég að annað foreldri eða báðir eru af erlendum uppruna. 
* Podpisując ten wniosek potwierdzam, że jedno lub oboje z rodzicȯw są obcego pochodzenia. 
 

Umsóknum skal skila til forstöðumanns frístundaheimilis/félagsmiðstöðvar sem kemur umsókninni 

til fjármálastjóra viðkomandi frístundamiðstöðvar. Umsækjandi fær einnig undirritað afrit. 

 Wnioski należy składać do dyrektora świetlicy/młodzieżowego centrum,  który złoży ten wniosek 

do wydziału finasowego odpowiedzialnego za świetlice i rekreacje . Wnioskodawca otrzyma 

podpisaną kopię. 

 


