
Hîbeyên ji bo çalakiyên demên serbest ên birêxistinkirî 

Otorîteya Şaredariya Nordre Follo dixwaze hîn bêhtir zarok û ciwan tevlî çalakiyên bi rêk û pêk ên 
demên serbest bibin. Ji bo vê yekê, Desteya Şaredariyê planeke hibeyê ava kir ku klub, komele û 
xebatkarên şaredariyê dikarin serî lê bidin. 

Hûn dikarin ji bo çi piştgiriyê bistînin? 

Ji bo lêçûnên têkildarî çalakiyên bi rêk û pêk, domdar hûn dikarin piştgiriyê bistînin. Di nav mînakan 
de xercên endamtiyê, lîsans, xercên beşdaran / çalakiyan, û mesrefên din ên girêdayî çalakiyekê 
hene. Desteya Şaredariyê ji bo çalakiyên takekesî û xercên endamtiya sporê piştgiriyê nade. 

Kî dikare piştgiriyê bistîne? 

Zarok û ciwanên 6–18 salî ku qeyda wan li şaredariya Nordre Follo heye, ku nikarin tevlî çalakiyeke bi 
rêxistinkirî ya demên serbest bibin, dikarin piştgiriyê bistînin. Em her serlêdanê yek bi yek dinirxînin û 
dibe ku meqsedên ku ji bo tevahî an jî beşan hatine serlêdankirin xwedî hîbe bikin. 

Kî dikare serlêdanê bike (li ser navê zarok an jî ciwanekî)? 

Malbat û takekes nikarin ji bo hîbeyê bi xwe serî lê bidin; li şûna wê divê ew bi karmendekî şaredariyê 
an jî bi kes / rêxistinê re têkiliyê deyne ku çalakiyê pêşkêş dike. Ev kes wê piştre binirxîne ka zarok ji 
bo hîbeyê jêhatî ye yan na. 

Ji bo ku piştgirî ji bo çalakiyekê bê wergirtin, divê kesên ji çalakiyê berpirsyar di Qeyda Rêxistinên Ne-
Qezencê de qeydkirî bin. Her wiha em piştgiriyê didin xebatên şaredariyê yên wekî dibistanên çandî û 
klûbên ciwanan. 

Serlêdan divê navê zarok / ciwan, dîroka wan a jidayîkbûnê û razîbûna dê û bav an jî nobedarên 
hiqûqî yên zarokên ku temenê wan di bin 15 saliyê de ye bigire bihundurîne.  

Serlêdan 

Organîzatorê çalakiyê yan jî karmendekî şaredariyê forma serlêdanê temam dike û serîlêdanê bi riyên 
elektronîk pêşkêşî Desteya Şaredariyê dike. Ji bo her zarokekî divê serlêdaneke cuda bê kirin.  
Serlêdan dibe ku lêçûnên ji bo gelek çalakî an jî seferan nehundirîne. Ji bo serlêdanan çi dema dawî 
nîne. 

Forma serlêdanê 

Kî serîlêdanan dide meşandin? 

Peyana Tendirûstiya Giştî, Werzîş û Çalakiyên Derveyî li gorî rêbernameyên ji bo hîbeyê serlêdanan 
distîne û dinirxîne. Em hemî daneyên kesane li gorî rêbernameyên pêvegirêdayî dişixulînin. 

Bersiva ji bo serlêdanê 

Serlêdar di nava deh rojan de bi awayekî asayî wê bersivê wergirin. Desteya Şaredariyê wê mîqdara 
hîbeyê ku hatiye dayîn bide kes an jî rêxistina ku çalakiyê pêşkêş dike. 

Heke pirsên we hene an jî ji bo serlêdanê hewceyê alîkariyê ne 

Têkilî çêbikin bi koordînatorê tenduristiya giştî Heidi Berentsen 
Telefon: (+47) 90 10 27 08 

https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/folkehelse/samtykkeerklaring.pdf
https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/folkehelse/samtykkeerklaring.pdf
https://skjema.no/nordrefollo/NFK007
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