TÁJÉKOZTATÓ
az ingyenes CTP bérletekkel kapcsolatosan

A kitöltött kérdőíveket a csatolmányokkal szerda, szeptember 14-ra du. 14 óráig osztályokra,
névsorba összegyűjtve le kell adni a titkárságra.
Figyelem! Azok a tanulók akiknek a 2015 -2016-os tanév végén nem volt 10 –es magaviseleti
jegyük, NEM JOGOSULTAK ingyenes bérlethez. Ezektől a tanulóktól ne fogadják el az
iratokat.
A teljes árvák máshonnan kapnak ingyenes bérletet, tőlük sem kell iratokat kérni.
Minden kolozsvári tanuló maximum két vonalra kaphat ingyenes bérletet. Ez azt jelenti, hogy azok a
tanulók akik nem folytatnak semmilyen iskolán kívüli tevékenységet, kizárólag egy járat számát
írhatják be ( ahonnan a lakhelytől az iskoláig közlekednek ). Abban az esetben ha a tanuló valamilyen
iskolán kívüli tevékenységet folytat, csakis akkor kérhet két vonalat. Egyiket a lakhelytől az iskoláig,
a másikat az egyesülettől, klubtól a lakhelyig. Az egyesülettől vagy klubtól igazolást kell hozni!!!
Ebben az esetben két táblázatot kell kitölteni !!!!!!!
A kérdőíveket kizárólag a szülő / gyám tölti ki és nem a diák!
Abban az esetben ha a tanuló, nem arról a kolozsvári lacímről jár iskolába ahova a személyazonossági
vagy tartózkodási
( flotant ) engedélye szól, a szülő írjon egy nyilatkozatot románul, saját
felelősségére, hogy milyen címről jár a gyerek.
Azok a tanulók akik bentlakásban laknak, a bentlakáshoz szóló tartózkodási engedély ( flotant )
másolatát kell behozzák, valamint egy igazolást a bentlakás vezetőségétől és csatolják a kérvényhez.
Akik kintlakásban, albérletben laknak, a lakás adminisztrátorától kell hozzanak igazolást.
Azok a vidéki ingázók akik Kolozsvár környékén ( Magyarfenes, Lóna, Szentlászló, Györgyfalva,
Bács, stb ) laknak, az M-es járatokra a községi polgármesteri hivataloktól kapnak bérletet. A város
szélétől az iskoláig terjedő útvonalra pedig ők is letehetik a kérvényt egy vonalat ígényelve.
Csatolt iratok :
-

egy kérvény kitöltve
a szülő személyazonossági igazolvány másolata
egy db. ¾ -es fénykép a gyerekről ( kérjük a hátára ceruzával ráírni a gyerek nevét )
a felsorolt iratokat azoktól akik külön délutáni foglalkozásokra járnak vagy bentlakók
Kérjük , hogy a fényképeket kizárólag gémkapoccsal fogják a kérvényhez

Megjegyzés:
-

azok a tanulók akiknek az iratait nem hozzák be szeptember 14-ig, utólagosan
készítenek bérleteket, de csak november 1-től.

