Aktivitetskortet i Os kommune er et tilbud til barn og unge mellom 2 og 18 år som lever i familier der
økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Kortet skal være et virkemiddel for å bedre
mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes
økonomiske og sosiale situasjon. Kortet kan gi barn og unge gratis adgang til kultur og fritidsaktiviteter.
Kortet dekker i utgangspunktet ikke medlemskontingenter og sesongavgifter innen idrett. Ønsker du å
undersøke muligheten til å få dekket dette på andre måter, ta kontakt med NAV Os.

Søknad og ønsker om aktiviteter sendes til Nav Os.

Søknadskjema er også tilgjengelig på:
- Helsestasjonen
- kommunens barnehager
- kommunens skoler
- Os legekontor
- I fellesekspedisjonen på Os kommunehus
- På Os kommunes hjemmeside
- På Nav Os.

Kortet vil gi barnet/ ungdommen og 1 annen person gratis adgang til de aktivitetene som velges.
Noen aktiviteter gir adgang for hele familien. Kortet vises fram når man går inn til aktiviteten som er valgt,
da vil deltagelsen bli registrert.
Kortet vil stå i barnet/ungdommens navn. Aktivitetskortet er personlig, og søker må være med når det
brukes.

Kortet er gyldig fra 21.06.18 – 31.12.2018 Det er ingen søknadsfrist.

NAV Os

8 besøk på Røros Kino
Deltagelse Allidrett skoleåret 2018/19 ( fra 5. – 10.klasse )
Sesongkort sommeraktiviteter Doktortjønna Friluftspark på Røros. ( barn i alle
aldre)
1 besøk på badeanlegg/ lekeland Røros hotell for familie ( inntil 5 personer)
10 besøk i Os svømmehall fra bassenget åpner høst 2018.
1 besøk på Aukrustsenteret Alvdal for familie. ( inntil 5 personer )
Aktivitetskort i Orienteringsgruppa. Fra 5 år. ( deltagelse på gruppas aktiviteter i
sesongen)
4 besøk på kulturarrangementer i Os kommune. ( Billetter refunderes)
4 besøk på Rabalder bowling på Røros ( fra 5 år)

Ridekurs på Røros hestesportsenter. ( fra 8 år)

1 Inngang Olavsgruva med omvisning for familie ( inntil 5 personer )

Andre relevante opplysninger som har betydning for søknaden:

Jeg bekrefter at mine barn får lov til å delta på overnevnte aktiviteter.
……

…………………………………………..

Sted /dato

Pårørendes navn
Adresse :
Telefonnummer:

Ta gjerne kontakt med NAV Os om du har noen spørsmål.
Søknad sendes Nav Os , Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen. Det er ingen søknadsfrist.

