
Карта дозвілля 2023 
Карта дозвілля муніципалітету Сандефьорд 
  

Карта дозвілля – це результат співпраці приватних гравців, муніципалітету 
Сандефьорд і NAV. Ця програма забезпечить дітям та молоді з 
малозабезпечених сімей можливість для участі в культурних заходах та 
дозвіллі.  

Дигіталізація карти дозвілля 2023 
На виконання політичного рішення у справі 065/21 у листопаді 2021 року 
було створено цифрове рішення для карти дозвілля.  
В тій ж справі також було прийнято рішення, що те, що раніше називалося 
Картою досвіду, тепер буде називатися Картою дозвілля.  

З січня 2023 року карта дозвілля має цифрову форму. 

Цільова група 
Карту дозвілля можуть отримати діти та молодь віком від 2 до 18 років із 
малозабезпечених сімей. У 2023 році муніципалітет Сандефьорд роздасть 
600 карток, по одній карті для кожної дитини / юнака. Зараз оцінюється, 
скільки карток отримає сім'я, але сім'ї з кількома дітьми можуть отримати 
більше карток. 

 
Як замовити 

Заяву на отримання карти дозвілля слід подати до NAV. Просту форму заяви 
можна знайти нижче. Цю форму слід роздрукувати, заповнити та подати в 
офіс NAV разом із документами. Заяви, подані без документів, не 
розглядатимуться. (Доходи та витрати мають бути підтверджені 
документально).   

Адреса для відвідування NAV в Сандефьорді: Thor Dahls gate 1/5, 3210 
Sandefjord  . 

Форма заяви на карту дозвілля 2023 

Критерії для надання 
Крім суто економічних умов важливо враховувати різні соціальні чинники, 
тому надання відбуватиметься за поєднанням економічних і соціальних 
критеріїв. NAV приймає заяви та видає карти дозвілля за погодженням із 



медсестрами, школами, дитячими садками та службою захисту дітей. Карта 
діє протягом одного календарного року.   

 
Коли ви отримали карту відпочинку: 

Після того, як вам буде видано карту дозвілля, ви маєте створити профіль на 
sandefjord.friskus.no.  Тут ви отримаєте доступ до квитків, пропозицій та 
оплати членських внесків тощо.  

З видачі карти до активації карти може пройти до 1 тижня.   

Чи є у вас запитання, або чи потрібна вам допомога щодо вашої карти 
дозвілля? 

Надішліть електронний лист на fritidskort@sandefjord.kommune.no 

 

Зміст 
Інформація про наданні карти буде міститися в кожному обліковому записі 
про дозвілля та змінюватиметься залежно від віку та потреб користувача.  

Зміст 2023:  

Квитки в кіно та культурні події в центрі культури Hjertnes адаптовані для 
кожного власника карти. 

10 відвідувань міні-гольфу Bugårdsparken. Один власник карти на кожну гру. 

Крім того, карта може покривати:  
Членські внески та плата за навчання в спілках / навчальному центрі   
Участь в кубках та інших заходах, організованих спілкою  
Обладнання, спеціально призначене для конкретної активності / членства  
Команди, спілки та інші організатори  

Команди та асоціації, які отримують муніципальний грант, зобов'язуються 
приймати карти дозвілля. Інші гравці, які бажають взяти участь у програмі, 
зазначають свою пропозицію самостійно.   

Ви реєструєте свою команду чи спилку в Sandefjord Friskus. 

На сайті sandefjord.friskus.com 

Анонімність і конфіденційність 
Використання карти дозвілля вимагає захисту особистості власників карки, 
тоді як муніципалітет не бажає будувати систему, яка є дуже 
бюрократичною та важкою для адміністрування.   



Лише NAV має доступ до огляду власників карт. Передбачається, що 
команди та спілки, працівники відділу квитків та інші особи, які обов’язково 
мають контактувати з власниками карт, ставляться до них і до карки, у 
урахуванням вимог до конфіденційності. 

Коли власники карт використовують карту для реєстрації членства в 
командах та спілках, це має відбуватися за звичайних умов, але 
передбачається, що якомога менше людей, наприклад, менеджер і / або 
касир, знатимуть, що учасник є власником карти дозвілля. 

Адміністрування програми 
Лише NAV знає поточних одержувачів карти. Адреса для відвідування NAV в 
Сандефьорді: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.   

Контакти з організаторами / власниками карт, субсидії на членські внески, 
тощо обробляються у Friskus.   

Відділ культури в муніципалітеті Сандефьорд контролює пропозицію Карти 
дозвілля. 
 

 


