אגודת הספורט העירונית
המרכז לחינוך וספורט רמת -השרון

רמת השרון
טופס בקשה לועדת הנחה לשנת2018/19-

פורט
א.

פרטי הפונה (הורה או משתתף מעל גיל ) 18
שם פרטי ושם משפחה ___________________ מצב משפחתי _________________
(מצב משפחתי :רווק/ה ,נשוי/אה ,גרוש/ה ,אלמן/ה ,הורה עצמאי  ,משפחה שבראשה הורה עצמאי )

ב.

כתובת ___________________________________ מס' פלאפון ______________
מס' טלפון ______________
המשתתף/ים עבורו/ם מבקש את ההנחה _________________________________ :

שם המשתתף מס' ת.ז( .ילד/ה)
חובה!

ג.

תאריך לידה חוג
חובה!

חודשי
פעילות

כיתה

עלות חודשית

הנימוקים לבקשה___________________________________________________ :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________ __________________________________

 בקשת ההנחה תטופל ,רק לאחר שמגיש הבקשה שילם  50%מעלות החוג.
תושב חוץ ,רק לאחר שמגיש הבקשה שילם  70%מעלות החוג.
ד.
שם

פרטים על הילדים נוספים במשפחה( :ילדים עד גיל  18וחייל/ת בשירות חובה)
מקום לימודים או עבודה
תאריך לידה

ה.

פרטים על הכנסות המשפחה( :נא לצרף עותקי מסמכים ,מסמך עו"ס  ,תלושי משכורת,
קיצבה ,אישור מעמד אינו עובד מביטוח לאומי ,צילום מדף הסכם גירושים המראה על
סכום המזונות  3תדפיסי בנק  3חודשים וכו' ל 3 -חודשים אחרונים).

*חובה למלא!!
המשפחה

מקום עבודה

משכורת
ברוטו

ביטוח לאומי

פנסיה

מקור אחר

סה"כ

הורה
הורה
נוסף
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אגודת הספורט העירונית
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רמת השרון

פורט
ו.

הצהרה:
 .1הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וההכנסות הן כל ההכנסות שיש למשפחה
מכל מקור שהוא.
______________

_____________

האישה

הבעל

 .2במידה שהבעל או האישה אינם עובדים יש לחתום על הצהרה זאת בנוסף:
אני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת בעקבות הסיבות הבאות:
תאריך ________________ חתימה __________________
-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------למילוי במשרד
.1

האם המבקש חייב כספים לאגודת הספורט ____________________________

.2

המלצת רכז/ת  -מנהל/ת המחלקה __________________________________
___________________________________________________________

תאריך _____________________ חתימת המנהל/ת _____________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

החלטת ועדת ההנחות

* מאשרת הנחה בשיעור של ________________ אחוזים
* לא מאשרת
* אינם עומדים בקריטריונים
נימוקים

 לא זכאים לפי קריטריונים חסרים מסמכים המאמתים הכנסה או חוסר הכנסה אחר _______________________________________________________________________________________________________

מספר החלטה ____________

תאריך ______________ חתימת חברי הועדה_________________ _______________:
קבו177 .
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