
 

                                                                             

 

  

Reykjavik, 18 kwietnia 2018  

  

Drodzy Rodzice! Udanego lata! 

  

Informacje o zajęciach letnich dla dzieci i młodzieży   

Tego lata oferujemy urozmaicony program zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w Reykjaviku. Informacje o zajęciach letnich można znaleźć na stronie świetlicy 

www.fristund.is, np. o zajęciach w centrach młodzieżowych, kursie żeglarskim, obozach letnich, 

zajęciach sportowych, kursie jazdy konnej i innych propozycjach.   

  

Zapisy  

Zapisy na zajęcia letnie w świetlicach (letnia świetlica), specjalne zajęcia w centrach 

młodzieżowych, kurs żeglarski w Siglunes oraz kurs opieki nad zwierzętami w Ogrodzie 

Zoologicznym rozpoczynają się w środę, 25 kwietnia o godz. 10:00, natomiast zapisy na letnie 

majsterkowanie dla dzieci kończących klasy 5-7 rozpocznie się w środę, 16 maja o godz. 10:00.  

  

Zapisy na zajęcia letnie organizowane przez miasto Reykjavik odbywają się na stronie 

http://sumar.fristund.is Należy zauważyć, że zapisy będą tylko poprzez stronę island.is z użyciem 

klucza elektronicznego (íslykill) lub elektronicznego ID w telefonie. 

  

Zapisy na letnie zajęcia w świetlicach, specjalne zajęcia w centrach młodzieżowych i kurs 

żeglarski musi nastąpić do piątku przed godz. 12:00, jeżeli dziecko ma rozpocząć zajęcia w 

poniedziałek. Na kurs opieki nad zwierzętami należy zarejestrować dziecko do środy w tygodniu 

poprzedzającym kurs. Prosimy rodziców o rejestrowanie dzieci na kursy na czas, ponieważ z 

powodu ograniczonej liczby miejsc szybko się one zapełniają.   

    

Uwaga! Jeżeli rodzice nie mogą skorzystać z rejestracji elektronicznej mogą udać się do 

miejskich centrów usługowych  (najlepiej przed południem) i uzyskać pomoc w rejestracji. Nie 

ma możliwości rejestracji telefonicznej na kursy letnie Miasta Reykjavik. Pomoc i instrukcje na 

temat rejestracji udzielają telefonicznie konsultanci Centrum Obsługi Mieszkańców w 

Reykjaviku pod tel. 411-1111, jeżeli rodzice dzwoniąc są przed komputerem podłączonym do 

Internetu.  

Rejestracja na zajęcia letnie organizowane przez inne placówki odbywa się w oferującym je 

klubie lub u organizatora. 

Szkoła pracy 

Szkoła pracy oferuje uczniom 8, 9 i 10 klasy szkoły podstawowej pracę w wakacje. Zapisy do 

Szkoły Pracy miasta Reykjavik rozpoczynają się 20 kwietnia o godz. 9:00. Rodzice zapisują 

dziecko poprzez stronę https://rafraen.reykjavik.is/pages/umsoknir/?prm_app_application_pk=961  

 i wszystkim zapisanym oferowana jest praca. Do wyboru będą trzy terminy pracy. Nie można 

jednak zagwarantować, że wszyscy dostaną pracę w wybranym przez siebie terminie. Więcej 

informacji o pracy można znaleźć na stronie Szkoły Pracy, http://vinnuskoli.is.   

  

 

Z nadzieją na owocną współpracę, 

Wydział ds. Edukacji i Czasu Wolnego i 

Wydział ds. Sportu i Rekreacji Miasta Reykjavik        
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