Find en forening
I kan spørge andre børn og unge, lærere og pædagoger, venner
og familie om de har kendskab til nogle kultur- og fritidsforeninger
i lokalområdet eller i andre byer i Aabenraa Kommune.
I kan kigge på
www.aabenraa.dk/fritid/foreningsdatabase
og søge på netop den aktivitet, I ønsker at prøve. Der kommer en
liste frem med de foreninger, som tilbyder den aktivitet, I søger på.

Gratis

fritidsaktiviteter

I kan ringe til Kultur og Fritid på tlf. 7376 7676 for at få hjælp til at
finde en forening.
Fritidspas kan ikke benyttes til
kommercielle fritidstilbud som
eksempelvis entré til svømmehal,
fitness, danseskoler m.fl.

Læs mere inde i folderen...

Fritidspas

Pasnummer:

År 2013

Værdi:

kr.

Forening:

Navn:

Adresse:

Telefon:
Alder:

Fødselsdag:

Passet kan ku
n anvendes
som betaling
for kontingen
t
i ovenstående
forening.
Passet kan ikk
e anvendes til
kommercielle
foreninger.
Kontingentop
krævning send
es til: Aabenra
Kultur og Fritid
a Kommune,
, Skelbækvej
2, 6200 Aabe
EAN: 579800
nraa
5100805. Pasn
r. skal anføres
ved fakturering
.

Hvad tilbyder en
forening jer
Kultur- og fritidsforeninger tilbyder aktiviteter, hvor jeres barn kommer i
bevægelse, skal løse opgaver og bliver udfordret i kreative tiltag.
Kultur- og fritidsforeninger er fællesskaber, hvor glæde, frivillighed og
samarbejde er medvirkende til, at medlemmer trives.
Deltagelse i en forening giver ofte et større netværk, som nemmere
danner sociale relationer med venner og bekendte, I har eller får det
godt sammen med.

Gratis

fritidsaktiviteter
til børn og unge

Kære familie
Dette tilbud er sendt til jer via skolen, idet vi gerne vil tilbyde jeres barn
gratis at gå til kultur- og fritidsaktiviteter. Det kan være gymnastik, volleyball, billedkunst, spejder osv.
Kultur og Fritid kan tilbyde jer et fritidspas, hvis jeres barn ønsker at være
medlem af en kultur- eller fritidsforening.
I kan få udleveret et Fritidspas ved kontakt til den person, som har udleveret folderen til jer eller ved direkte kontakt til:
Kontakt:
Skolekonsulent Charlotte Lindtner,
mail: cl@aabenraa.dk, tlf.: 7376 8398 eller
SSP-konsulent John Hansen,
mail: jhans@aabenraa.dk, tlf.: 4033 3423

Med Fritidspasset
i hånden kan barnet...
...gratis gå til en aktivitet i kultur- og fritidsforeninger i Aabenraa
Kommune.
Passet kan ikke anvendes til kommercielt brug, som visse fitness
centre og danseskoler.
Foreningen får kontingentet betalt af kommunen.

Sådan benyttes
Fritidspasset






Udfyld ansøgningsskemaet. Eller find ansøgningsskemaet på
www.aabenraa.dk/fritid og klik i menuen til venstre under:
”Fritid og Idræt” og derefter igen på ”Fritidspas”. Eller find
ansøgningsskemaet på www.sspaabenraa.dk.
Ønsker du/I hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet kan du/I
kontakte skole- eller SSP-konsulenten
Send ansøgningsskemaet til en af kontaktpersonerne
Godkendes I til et Fritidspas, tilsendes det til jer eller afleveres via skolen

Fritidspasset er personligt og må kun benyttes af den, det er
udstedt til.
Læs mere om Fritidspasset på
www.aabenraa.dk/fritid

