Rådhusholmen 10
2670 Greve
Revideret november 2020

Forældre/værge navn og adresse

Fra dato

Forældre personnummer

Tilbud om plads i klub
Mors mobilnummer:

Mors mailadresse:

Fars mobilnummer:

Fars mailadresse:

Dit barn
Barnets navn

Personnummer

Barnets mobilnummer:

Barnets mailadresse:

Skole:

Klasse:

Barnet er automatisk tilmeldt de tilladelser klubben har på Tabulex. Hvis dette ikke ønskes, skal I aktivt selv afmelde det på klubweb.dk

Klub Godset
Godsvej 101, 2670 Greve
4369 4516 – www.godset.greve.dk
Forældrebetalingen udgør for tiden

Start dato

Kr. mdl.

9/10 - 12 år ----------------------------------------------- 596,- kr.
13 – 15 år ----------------------------------------------- 349,- kr.
16 – 18 år ----------------------------------------------- 124,- kr.

Ind- og udmeldelse sker elektronisk.
Det kan ske via ”digital pladsanvisning”, alternativt borger.dk.
Gangen er som følger her:
www.greve.dk ->Selvbetjening, udvid kolonnen -> klik på digital
pladsanvisning, log ind med NemID

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/
Default.aspx?k=253&p=bs

Betalingen forfalder månedsvis forud. Ansøgning om hel eller delvis fripladstilskud indberettes digitalt på
Greve Kommunes hjemmeside eller www.borger.dk.
Udmeldelse af klub sker med 1 måneds varsel fra den 1. eller 16. i en måned.

Dato og underskrift (forældre/værge)
Dato: _____________________

--

------------------

Underskrift: ___________________________________

------------------

--

STAMKORTDATA
For at få udfyldt stamkort med relevante oplysninger og tilladelser skal I logge på www.klubweb.dk. Her
skal I første gang bruge Nem-Id og efterfølgende brugernavn og kode. Så har vi mulighed for at komme i
kontakt med jer, når det er nødvendigt og I kan følge med I hvornår jeres barn er i Klub og hvad vi tilbyder i
hverdagen.
Betalingen forfalder månedsvis forud. Ansøgning om hel eller delvis fripladstilskud søges digitalt på Greve
Kommunes hjemmeside eller www.borger.dk. Udmeldelse af klub sker med 1 måneds varsel fra den
sidste dag eller 16. i en måned.
Barnet er automatisk tilmeldt de tilladelser klubben har på Tabulex. Hvis dette ikke ønskes, skal I aktivt selv afmelde det
på klubweb.dk

Velkommen til Klub Godset

