
  
 
 
 
 
  

 
ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЛІТНІХ ЗАХОДАХ  

Постанова обласної ради Емілії-Романьї N. 731  09/05/2022 року 
 
 

ЗАПИТ НА ГРАНТ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЛІТНІХ ТАБОРІВ 2022 РОКУ 

Ім’я та прізвище ___________________________________________________________________________ 

Народився/лась (місце народження) _______________________________ (дата народження ) 
_______________________ національність ___________________ 
 
C.F. (ідентифікаційний код) _________________________ номер документа що посвідчує особу, що додається 
__________________________________ 

 
Місце проживання 
___________________________________________________________________________________ 
Мобільний телефон ________________________ електронна пошта 
__________________________________________________ 
 

ЯК  БАТЬКО  МАТИ 
 ЗАКОННИЙ 

ОПІКУН  НЕПОВНОЛІТНЬОГО: 
 
Прізвище та ім’я дитини ________________________________________   Ч   Ж вік _________ 
 
Народився/лась (місце народження) _______________________________ (дата народження) 
_______________________ національність___________________ 
 
C.F. (ідентифікаційний код) _________________________  номер документа що посвідчує особу, що додається 
__________________________________ 
 

ЗАПИТ 

Для отримання внеску на реєстрацію неповнолітнього до наступного ЛІТНЬОГО ЦЕНТРУ 2022 РОКУ 

__________________________ 

Тижнева плата € _______________       кількість тижнів відвідуваності ______  (позначте ті тижні, які відвідували) 

 Перший тиждень  6 по 10 
червня 

 Другий тиждень з 13 по 17 
червня  

 Третій тиждень з 20 по 24 
червня  

 Четвертий тиждень з 27 
червня по перше липня 

 П’ятий тиждень з 4 по 8 
липня 

 Шостий тиждень з 11 по 
15 липня  

 Сьомий тиждень з 18 по 
22 липня  

 Восьмий тиждень з 25 по 
29 липня 

 Дев’ятий тиждень з 1 по 5 
серпня  

 Десятий тиждень з 8 по 12 
серпня  

 Одинадцятий тиждень з  15 
по 19 серпня 

 Дванадцятий тиждень з 22 
по 27 серпня 

 Тринадцятий тиждень з 29 agosto 
по 2 вересня 

 Чотирнадцятий тиждень з 5 по 9 серпня  

 

 

Додається до цієї документації: 

 Заява про реєстрацію в літньому таборі, обрана та підписана органом управління та батьком/опікуном 

неповнолітнього; 

 Можлива копія квитанції про оплату, якщо вже зроблена; 

 Реквізити для виплати внеску: 

МУНІЦИПАЛІТЕТ, ЯКИЙ ПРИЙМАЄ                 COPPARO 
 
 RIVA DEL PO  TRESIGNANA 



  
 
 
 
 
  

 
- БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК : Власних рахунку /передплачена 

картка__________________________________ 

                                        Банк/Агентство ________________________________________________ 

                                        IBAN ________________________________________________________ 

-  Після відправлення платежу- інкасація  в банку BANCA M.P.S. MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza del 

Popolo 4, 44034 Copparo (Fe) з ідентифікаційним кодом. 

Також уточнюється що розмір внеску буде оцінюватися комісією і не може перевищувати максимальну суму 

336,00 євро для кожної неповнолітньої дитини. 
Я дозволяю обробку персональних даних у цій формі відповідно до Законодавчого Указу. 2018/101 e del GDPR (Европейске 

регулювання UE 2016/679). 

Дата                                                                                                                                                                                        Підпис                         


