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בס"ד
טופס בקשת הנחה לפעילות קפיץ קפוץ .
טופס זה מיועד למשפחות עם אישור מלשכת הרווחה על מצב כללי קשה ,או שנקלעו לקשיים כלכליים משמעותיים או
פתאומיים.
קפיץ קפוץ הינו גוף פרטי ,שאינו מחוייב לתת הנחה ,ועושה זאת בהתנדבות ומתוך הכרה בחשיבות העזרה למי
שזקוק לכך .עם זאת ,התקציב מוגבל ,ויוכל להנתן לזקוקים לכך יותר ,ובשיעורים משתנים.
הנחות ינתנו בעדיפות למתעמלות שכבר נמצאות בחוג ,ומכתה ד' ומעלה.
ועדת הנחות של קפיץ קפוץ תתיחס לבקשות שיגיעו עד ה 15/10-בכל שנת פעילות.
יש לשלוח את הבקשה לדוא"ל  Discount@kkg.co.ilבלבד ,והתשובה תמסר לדוא"ל ממנו הגיעה הבקשה.
שנת פעילות שאליה מתייחסת הבקשה )יש להגיש בקשה חדשה לכל שנת פעילות(________________:
שם משפחה ,_________________:שם האב ,_____________:שם האם._______________:
טלפון ליצירת קשר.____________________________________________:
כתובת מגורים )רחוב ,שכונה ,עיר(._________________________________:
שם המתעמלת

כתה ובית ספר

סניף פעילות

שנות ותק ב-קפיץ קפוץ

שאלון כללי )יש לסמן/למלא את המצב המתאים(:
☐ אלמן/אלמנה
☐ גרושים
מצב משפחתי של הורי המתעמלת☐ :נשואים
מספר ילדים מעל גיל .________ 18
מספר ילדים עד גיל ._________ 18
אם הילדים הצעירים אינם דרים בקביעות בבית )אומנה ,אצל בן הזוג וכו'( ,נא לפרט_____________:
________________________________________________________________________
☐שכירות
דירת מגורים☐ :בבעלות ההורים או המשפחה המורחבת.
מספר חדרים בדירה )כלל החדרים למעט מטבח וחדרי שרותים( ._______:מספר הדיירים בדירה.____:
מכונית בשימוש התא המשפחתי☐ :אין

☐יותר מאחת

☐אחת

אישור זכאות לשכת רווחה☐ :קיים בדרגה___________ )יש לצרף(.
אנו מבקשים הנחה בסך של10%☐ :

☐15%

☐20%

☐25%

☐לא קיים.
☐50%

☐אחר.______:

למכתב זה יש לצרף:
• מכתב בקשה להנחה המסביר את הסיבה לבקשת ההנחה ,ומתאר את הכנסות המשפחה במדוייק.
• תלושי שכר של כל התא המשפחתי –  3חודשים אחרונים .עצמאיים יצרפו דוחות מס .יש להצהיר על קצבאות
ומלגות ,וכל מקור הכנסה אחר.
הצהרה :אנו מצהירים כי מילאנו את כל הפרטים בדיוק ,ומסרנו תמונת מצב שלמה ואמתית של המצב הכלכלי של
המשפחה .ידוע לנו ,כי הדיון בבקשה להנחה נסמך על נתונים אלו ,ומתן הנחה לאחד ,באה על חשבון הנחה
למשפחה אחרת .במידה ותאושר הנחה ,ויתברר כי הנתונים שמסרנו אינם נכונים ,אנו מודעים כי ההנחה תתבטל
למפרע .מילוי הבקשה לא מהוה אישור לקבלת הנחה כלשהיא.
תאריך שם האב

מספר ת"ז אב

חתימת אב

שם האם

מספר ת"ז אם

חתימת אם

