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Ansøgning om beklædningshjælp til børn 

Barnet/børnene skal være bosiddende i postnummer 2300 København S, 2770 Kastrup 
eller 2791 Dragør, og det/de må ved ansøgningens indsendelse ikke være fyldt 16 år. 

Forældremyndighed: 

Navn_________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________Telefon:________________________ 

Email:_________________________________Personnummer:___________________ 

 
Barnets/børnenes navn(e): 

________________________________Fødselsdato:____________________________ 

________________________________Fødselsdato:____________________________ 

________________________________Fødselsdato:____________________________ 

 
Du bedes give en kort begrundelse for din ansøgning her: 
 
 

 

Efter udfyldelsen af skemaet, bedes det + bilag sendt til email info@barnetsglaede.dk 
eller sendt til nedennævnte adresse, hvor der er opsat en udvendig postkasse/sprække.  

Senest onsdag d. 31. Oktober 2019. 

Skema modtaget efter den dato vil ikke komme i betragtning. 

Sammen med skemaet skal du indsende kopi af slutopgørelse/selvangivelse år 2018 
fra skattevæsnet, kopi af dåbsattest(er) på barnet/børnene eller fødselsattest(er). 
Er disse bilag ikke vedlagt, kommer ansøgningen ikke i betragtning. De bliver 
naturligvis behandlet fortroligt. 

Igen i år vil vi i samarbejde med Amager Rotary deltage i Ønsketræet i Fields. Læs 
betingelserne og udfyld ønskesedlen på bagsiden. 

 

Dato:_________Underskrift_______________________________________ 

 
Undertegnede bekræfter at have givet mit frivillige samtykke til at Barnets Glæde kan benytte de af mig afgivne 
oplysninger i.f.m. behandling af min ansøgning om donation. Samtykket er givet med vished om, at det til enhver tid 
kan trækkes tilbage, men at den behandling, der har fundet sted mellem undertegnede og denne og datoen for 
tilbagetrækningen, ikke nødvendigvis kan fjernes. Ligeledes vil tilbagetrækning af samtykket have konsekvenser for 
behandlingen af ansøgningen. Reglerne om samtykke findes i GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a. Se øvrige rettigheder 
nedenfor.Samtykket kan gives både i fysisk form med min underskrift, som en mail afsendt fra min mailadresse og 
elektronisk, når noget sådan understøttes. 
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Ønsketræet i Fields 

 

I lighed med sidste år deltager vi, i samarbejde med Amager Rotary, i Ønsketræet i 
Fields. 

Der bliver opstillet et ønsketræ/juletræ i Fields, i ca. 1 måned, hvor alle vores 
ønskesedler bliver påsat. De handlende i Fields har så mulighed for at nedtage en 
ønskeseddel fra træet og indkøbe gaven, som står oplyst på ønskesedlen. Gaven 
afleveres så til Amager Rotary. Barnets/børnenes navn(e) vil ikke fremgå af 
ønskesedlen. Der vil alene fremgå et identitets nummer og gaveønske. 

Kun barnet/børnene nævnt på forsiden af din ansøgning kan deltage. Voksne kan ikke 
deltage. Barnet/børnene vil automatisk deltage, hvis ønskesedlen er udfyldt. 

Du har mulighed for at ønske en gave til barnet/børnene til en værdi af max. 200,00 kr. 
pr. barn. 

Der kan ikke ønskes kontanter eller gavekort. 

Gaven skal kunne indkøbes i en forretning beliggende i Fields. 

Der er ingen garanti for, at alle får deres ønske opfyldt. Det afhænger af, om alle 
ønskesedlerne bliver nedtaget. 

 

Barnets navn:_______________Alder:____Ønske:______________________________ 

Barnets navn:_______________Alder:____Ønske:______________________________ 

Barnets navn:_______________Alder:____Ønske:______________________________ 

 

 
 

 

 
Undertegnede bekræfter at have givet mit frivillige samtykke til at Barnets Glæde kan benytte de af mig afgivne 
oplysninger i.f.m. behandling af min ansøgning om donation. Samtykket er givet med vished om, at det til enhver tid 
kan trækkes tilbage, men at den behandling, der har fundet sted mellem undertegnede og denne og datoen for 
tilbagetrækningen, ikke nødvendigvis kan fjernes. Ligeledes vil tilbagetrækning af samtykket have konsekvenser for 
behandlingen af ansøgningen. Reglerne om samtykke findes i GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a. Se øvrige rettigheder 
nedenfor.Samtykket kan gives både i fysisk form med min underskrift, som en mail afsendt fra min mailadresse og 
elektronisk, når noget sådan understøttes. 


