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Kære forening
Vi er i Københavns Kommune blevet bevilliget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet l
sommerak viteter for børn og unge. Det er i den forbindelse beslu et, at svømmehallen på Tingbjerg Skole
holder åbent i uge 27, 28, 29 og 30 fra kl. 10:00-16:00 i hverdage. Midlerne fra Børne- og
Undervisningsministeriet er forbeholdt ak viteter for børn og unge, det betyder dermed, at der kun kan
ldeles der l hold med deltager under 25 år. Ansøger I med et hold, hvor der er personer over 25 år, vil
disse ikke blive godkendt.
Ønsker I at gøre brug af Tingbjerg Svømmehal i den nævnte periode l børn og unge under 25 år, skal I ansøge
om derne i Foreningsportalen. Tiderne bliver fordelt e er først- l-mølle-princippet. I kan ansøge fra i dag og
frem l torsdag d. 7. juli.
Bliver I ldelt en d i svømmehallen, skal I skrive l os, hvilke adgangskort der skal ak veres. I modtager en
mail fra os, når jeres adgangskort er ak veret og i dermed kan bruge jeres ldelte d. Bliver I ldelt en d og
ikke dligere har modtaget et adgangskort, skal I skrive l Book@kﬀ.kk.dk, hvore er vi opre er adgangskort
l jer og orientere om, hvornår adgangskortet kan a entes. Adgangskortet skal a entes i Borgerservice i
Nyropsgade. Grundet coronarestrik oner er dsbes lling påkrævet i Borgerservice – det glæder også for
a entning af adgangskort. I kan bes lle d her.
Informa oner:
Hvor: Tingbjerg Skole
Facilitet: 25 meter svømmebassin
Periode: uge 27, 28, 29 og 30
Tidsrum: kl. 10-16 i hverdage
Målgruppe: børn og unge under 25 år.
Adgang: med adgangskort udstedt af Kultur- og Fri dsforvaltningen.
Ved spørgsmål om derne og adgang l svømmehallen kan I skrive l book@kﬀ.kk.dk eller besvare denne
mail.
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