KLIFURFÉLAG REYKJAVÍKUR
Til að skrá barn á námskeið
Skráning fer fram í gegnum skráningarkerfið Nóra: https://klifurhusid.felog.is

Foreldrar skrá sig inn á sinni kennitölu en það þarf að haka í reitinn samþykkja skilmála áður. og svo
er smellt á island.is myndina – innskráning. Síðan er hægt að velja um Íslykil eða Rafræn skilríki.
Eftir það er farið í nýr iðkandi, blár takki efst uppi.
Þá er hægt að bæta fjölskyldumeðlimum við. Fylgið leiðbeiningum á síðunni.
Að kröfu hins opinbera er ekki er hægt að ráðstafa frístundastyrk nema með rafrænni auðkenningu.
Kjósi forráðamaður að skrá sig inn án rafrænnar auðkenningar getur hann gengið frá skráningu en
ekki ráðstafað frístundastyrk. Þá er einungis slegin inn kennitala og lykilorð.
Velja þarf fyrir iðkandann:
-Skráning í boði

-Velja t.d. “Mánudaga kl. 17.30-18.30“

Þessar æfingar eru á 0 kr.
Eftir að búið er að skrá barn á t.d. 2 daga þarf að velja “Verð fyrir 2 æfingar í viku” og ganga frá
greiðslu.
Ef nota á Frístundastyrk sem greiðslu fyrir námskeið er honum ráðstafað í gegnum NORA. Það er gert
með að haka við „Já“ við „Nota Frístundastyrk Reykjavíkur og þá færist inn fullur styrkur sem er kr.
50.000 fyrir tímabilið sem er eitt ár í senn.
Innheimtuferli • Öll æfingagjöld sem ekki eru greidd á eindaga fara í innheimtu hjá Mótus, þetta
gerist sjálfkrafa í félagagjaldakerfinu. • Æfingagjöldin standa að mestu leyti undir rekstri Klifurfélags
og er þar langstærsti kostnaðarliðurinn laun þjálfara félagsins. Þau eru greidd út mánaðarlega, m.ö.o.
æfingagjöldin eru lífæð fyrir rekstur deildanna. Þess vegna viljum við benda fólki að hafa samband við
Mótus eða skrifstofu KfRs til að finna lausn og nýta sér þær leiðir sem eru í boði, ef viðkomandi lendir
í greiðsluvandræðum.
Ef upp koma einhver vandamál er bent á að hafa samband við klifurhusid@klifurhusid.is eða í
gegnum síma 553-9455 milli 9.00 og 16.00 á virkum dögum.

Benjamin Mokry

