
      

 

Ansøgningsskema til børnefødselsdag 
  Den Rullende Kagemand/Kagekone 

Den Rullende Kagemand kan søges til at holde børnefødselsdag for børn, der fylder mellem 3-12 år.  

 

Udfyld venligst TYDELIGT 

Forældres navn og kontaktoplysninger 

Navn  

Vej, husnr. og etage  

Postnr. og by  

Telefonnr.  

E-mail  

Civilstatus (sæt X) Single:                                               Gift/Samlevende: 

Oplysninger om barnet 

Barnets navn 
 

 

Barnets køn (sæt X) 

Pige  Dreng 

Barnets fødselsdato 
og -år 

 

Er der allergi gener  

Oplysninger om fødselsdagen (max 20 deltagere i alt) 

Dato for fødselsdagen 
Tidspunkt/klokkeslet 

 

Ønsker til kagen Slik: ja ____  Nej ____           Navn:  
 

Sted fødselsdagen 
afholdes (sæt X) Hjemme:          Børnehave:            Skole:                 Andet:________________ 

Antal børn deltager  

Antal voksne deltager  



      

Skriv her hvorfor du søger Den Rullende Kagemand 

 

 

Dato  

 Med min underskrift giver jeg mit samtykke til, at Mødrehjælpen må behandle 

mine personoplysninger: 

Jeg ønsker at give mit samtykke til at Mødrehjælpen Holbæk, må gemme min e-

mailadresse, så jeg får informationer om andre aktiviteter. 

Ja:  __________      Nej:  _________  

Underskrift (forældre)  

 

Ansøgningen afleveres senest 3 uger før fødselsdagen i 

Mødrehjælpens butik  

Smedelundsgade 22 F (Gendarmergården) 

4300 Holbæk 

Hvis butikken har lukket, er der en postkasse forenden af vores 

vinduer. 

Du kan også sende ansøgningen på mail: 

holbaek.lf@moedrehjaelpen.dk  

Alle får svar på deres ansøgning så hurtigt som muligt.  

 

Din ansøgning behandles fortroligt 

Når du ansøger Mødrehjælpen om støtte, behandler vi de personoplysninger, du selv opgiver.  

Formålene er: 

• At vi kan behandle og vurdere din ansøgning 

• At vi kan administrere uddelinger og opfylde lovgivning, herunder krav til regnskab og bogføring 

• At vi kan informere dig om Mødrehjælpens aktiviteter og tilbud (hvis du til vælger det i ansøgningsskemaet) 

Vi behandler dine oplysninger sikkert og fortroligt og følger EU-s persondataforordning. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler 

personoplysninger i vores privatlivspolitik på hjemmesiden.    

 

Det kan fx være sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed eller andet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udfyldes af Mødrehjælpen 

Modtaget dato: 

Af navn:  

Svar givet dato: 

Af navn: 

mailto:holbaek.lf@moedrehjaelpen.dk
https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/lokalforeninger/sjaelland-og-oerne/lokalforening-holbaek/

