Ansøgning - Skolebuskort 2019/2020 – SUNDskolen

Elevens navn:

Kommende klasse:

Adresse:

Målt afstand i km. - hjem/skole - jf. krak:
(I bedes måle ruten på krak)

Gratis buskort kan udstedes, hvis man bor i skolens distrikt og korteste afstand mellem skole og hjem via offentlig vej udgør
mindst:

2,5 km for børnehavekl. - 1. kl. - 2. kl. - 3. kl.
6,0 km for 4. kl. - 5. kl. - 6. kl.
7,0 km for 7. kl. - 8. kl. - 9. kl.
`Det er således, at vognmanden kører alle elever, der er kørselsberettiget, til og fra skole. Ifald der er ledige pladser i bussen
(vognmandens skøn) kan skolen sælge buskort til elever, der efter skolens vurdering har behov for dette.
Det er vigtigt at fastholde at denne gruppe af elever til enhver tid har fortrinsret i bussen. Denne ordning gælder også for 1.
april børn.`
SUNDskolen sælger 10 købekort fra uge 43.
Prisen for et købebuskort der gælder hele vinterperioden er 1.200 kr.
Vinterperioden er fra uge 43 til og med påsken næste år.
Der kan købes forskellige slags buskort, afhængig af behovet. Det kan f.eks. være et eftermiddagskort, morgenkort, halvårskort m.m. Prisen
vil blive beregnet herefter.
Købekortet udleveres kun mod betaling på skolens kontor.

Man bedes kun søge hvis man har et reelt behov.
Hvis eleven flytter eller af anden grund ikke længere skal benytte kortet, bedes det afleveres på skolens kontor, da andre så
kan få glæde af pladsen.

Underskrift samt dato forældre:

Vi indsamler de oplysninger om dig som vi har brug for i behandlingen af din henvendelse.
Registrering, behandling og sletning af dine oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte Guldborgsund Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO): Bech-Bruun
Advokatpartnerselskab Langelinie Allé 35 2100 København Ø Telefon: 72 27 30 02 Sikker beskedfunktion:
https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund.

