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Ansökan om projektbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Brännpunkten Korpförening

Organisationsnummer
8024632179

Webbadress
www.brannpunkten.se

Adress
Granängsringen 60

Postnummer
135 44

Ort
Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om projektbidrag åt föreningens vägnar
✔ Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL
Beskrivning av projektet
Projektnamn
Sommarläger
Planering, syfte och målgrupp för projektet
Brännpunkten kommer även i år fortsätta med traditionen av det klassiska sommarlägret. 4 dagar ute i Tyresös natur fyllda med idrott,
skratt och kompisar. Vi testar på redan befintliga sporter, kommer på egna varianter och leker. Vi bygger upp lägret på ett sätt som inte
kretsar kring prestation och tävling, utan istället på gemenskap och glädje. Vårat mål är att nå ut till så många ban som möjligt, och att så
många som möjligt av dessa ska vilja stanna kvar inom idrotten. Under de fyra dagarna vi umgås med barnen kommer vi testa på bland
annat parkour, paddling, såpa fotboll och dans. Vi har ett brett utbud av aktiviteter för att alla ska kunna hitta en aktivitet som passar just
den.
Alla deltagare får en tshirt samt lunch och mellis varje dag.
Vi omsätter ungefär 20 unga ledare i åldrarna 1425 år. Detta är en stor möjlighet för dessa att träna p att ta ansvar samtidigt som dem
kommer ut i arbetslivet och kan fylla på sitt CV. Vi jobbar med mentorskap, där de äldre ledarna får handleda de yngre och nyare ledarna,
och på så sätt får mycket erfarenhetsutbyte.
Inom Brännpunkten är det viktigt att alla får vara med och alla platsar. Vi ger möjlighet till en aktiv reglerad fritid för vare enskild deltagare
och anpassar alla aktiviteter efter den enskilda individen. Vi vill skapa en trygg punkt inom idrottsvärlden för alla.
Vi riktar oss till barn och unga mellan 612 år.
Tidsperiod för projektet
1821 juni, Lämning 9:00 och hämtning 16:00
Plats för projektet
Alby Friluftsgård
Eventuella medarrangörer
Här kan du bifoga dokument
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
47500
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
35000
Sociala avgifter
8000
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
2000
Marknadsföring
1000
Transporter
500
Övriga kostnader
25250

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
47500
Summa kostnader
71750
Egen finansiering anges här
Ansökt belopp
24250
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