Valdemar Frænkel & moder Emmy Polack, f. Berendt’s Mindelegat
Vi udlodder legater til ophold på rekreationssted skattefrit indenfor 10.000 kr.
Ansøgningsskema om et rekreationsophold i perioden april til udgangen af september 2020.
Sendes med post til
Frænkels Legat C/O Eva Nathan
Præstegade 15
6760 Ribe
Ansøgningsfrist: d. 31. januar 2020.
Undertegnede ansøger herved om ophold på (sæt et kryds):
•

Løgumkloster Refugium, Løgumkloster www.loegumkloster-refugium.dk :
7 dage

•

☐

☐

11 dage

☐

Christiansminde, Svendborg www.Christiansminde.dk
7 dage

•

☐

Rekreationshjemmet ”Lysglimt”, Gilleleje: www.lysglimt-gilleleje.dk
7 dage

•

9 dage

☐

Enagron Ecotourism Retreat, Kreta (rejsebureau www.tidtilro.dk)
8 dage ☐

Bemærk, hvis du modtog legatet i 2019, kan du ikke komme i betragtning.
1. Fulde navn: _____________________________________________________________________________________________________
2. Adresse: ________________________________________________________________________________________________________
3. Tlf. nr.: __________________________________________________________________________________________________________
4. E-mail: __________________________________________________________________________________________________________
5. Fødselsdato: ____________________________________________________________________________________________________
6. Evt. navn på medansøger, som selv ansøger om ophold:___________________________________________________
7. Evt. beskæftigelse: _____________________________________________________________________________________________
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8. Hvor har du få et kendskab til legatet? _______________________________________________________________________
9. Begrundelse for ansøgningen? (kan fortsættes på bagsiden) _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Følgende skal vedlægges ansøgningen:
•

Kopi af SKAT’s å rsopgørelse for 2018

•

Forskudsskema for 2020

•

Dokumentation for indtægter og formueforhold skal vedlægges, hvis der er væsentlige ændringer i
forhold til seneste å rsopgørelse fra skat

•

Lægeudtalelser eller anden form for dokumentation af anbefaling af legatet. F.eks. oplysninger som
uddrag fra www.sundhed.dk og/eller en lægeattest. Der skal være dokumentation for omtalte
sygdomme og disse oplysninger bør ikke fylde mere end 3 A4 sider.

Dato:___________________________ Underskrift:_____________________________
Ansøgeren er bekendt med, at rekreationshjemmene ikke kan modtage rekonvalescenter, der kræver
hjælp ved på - og afklædning samt ved færdsel på trapper. Der ydes ikke tilskud til lægebehandling
Den videre kommunikation om legatet:
Alle der får tildelt legatet bliver underrettet pr. brev senest 7. april 2020.
Der bliver ikke givet tilbagemelding til øvrige ansøgere. Hvis du modtager et legat til et
rekreationsophold, kan du ikke senere ændre til et andet rekreationssted.
Rekreationsopholdet skal være afholdt senest 30. september 2020.
Behandling af personoplysninger: se nærmere www.fraenkelsrekreationslegat.dk
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