HAKULOMAKE KIIPEILYN VUOKSI RY HARRASTUSAVUSTUKSEEN
Tällä lomakkeella voit hakea vähävaraisille perheille tarkoitettua Kiipielyn Vuoksi Ry:n harrastusavustusta.
Tukimuodot on tarkoitettu vähävaraisille perheille ja ne myönnetään taloudellisin perustein siten, että
ensisijaisessa asemassa ovat kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevat hakijat.
Kiipeilyn Vuoksi Ry vastaa avustusten rahoittamisesta, hakuprosessista sekä siihen liittyvistä tietosuojaasioista sekä voi tarvittaessa tarkistaa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta.
Kiipeilyn Vuoksi Ry jakaa avustukset seuraavien kriteerien perusteella:
1. Harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus Kiipeilyn Vuoksi Ry junioriryhmissä.
3. Tukea voidaan myöntää vain Kiipeilyn Vuoksi Ry mini/midi -junioriryhmien osallistumismaksuihin
todellisten kulujen perusteella.
4. Tuki voi olla enintään enintään 300 euroa/kausi/lapsi, lähtökohtaisesti 50 % osallistumismaksusta.
5. Jos pienituloisuusraja (nettotulot 14 750 €/vuosi = kaikki tulot verojen ja pidätysten jälkeen) ei täyty,
hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen,
yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.
Avustusta haetaan kausittain kevät- ja syyskaudelle erikseen. Lisätietoja puheenjohtaja Jaakko Nousiainen
jaakko.s.nousiainen@gmail.com

1. AVUSTUKSEN HAKIJA
Lapsen nimi
Lapsen syntymäaika
Vanhemman/hakemuksen jättäjän yhteystiedot
Nimi:
Sähköposti:
Puhelin:

2. HAETTAVAN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ
Osallistumismaksun määrä kaudessa:
Haettava avustuksen määrä kaudessa:

3. TULOT
Taloudessa asuvien vanhempien/ aikuisten yhteenlaskettu palkkatulo / kk
Taloudessa asuvien vanhempien/ aikuisten yhteenlaskettu toimeentulotuki/ kk
Taloudessa asuvien vanhempien/aikuisten yhteenlaskettu työmarkkinatuki/ kk
Lapsilisä yhteensä/ kk
Elatustukiyhteensä/ kk
Asumistuki/ kk
Muut tulot/ kk (eriteltynä)

Yhteensä

4. HAKEMUKSESSA HUOMIOITAVAT MENOT
Mikäli perheelläsi on normaaleista asumis- ym. menoista poikkeavia menoja, jotka toivot huomioitavan
hakemuksessa, voit kirjata ne tähän.

5. HAKEMUKSEN MUUT PERUSTELUT
Jos pienituloisuusraja (nettotulot 14 750 €/vuosi = kaikki tulot verojen ja pidätysten jälkeen) ei täyty, hakijalla
on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai
muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.
Lisäperustelu vaaditaan, mikäli haettava avustus on yli 50 % osallistumismaksusta.

Vakuutan, että en hae/saa Lappeenrannan kaupungin harrastusavustusta tai muuta avustusta Kiipeilyn
Vuoksi Ry kiipeilyryhmiin.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ne voidaan pyydettäessä tarkistaa
Päiväys
Allekirjoitus

Palauta täytetty ja allekirjoitettu lomake
- Sähköpostilla skannattuna jaakko.s.nousiainen@gmail.com, viestin otsikkona Kiipeilyn Vuoksi
avustushakemus
- TAI Postilla osoitteeseen:
Kiipeilyn Vuoksi Ry
c/o Jaakko Nousiainen
Variksenmarjankatu 7
53500 Lappeenranta

