Ansökan om projektbidrag

2019-02-17

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Redo Ungdom Sportklubb

Organisationsnummer
802436-5911

Webbadress

Adress
C/o Nybodafritidsgård pluggvägen 6E

Postnummer
135 46

Ort
Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om projektbidrag å föreningens vägnar
Beskrivning av projektet
Projektnamn
Dansevent med battles samt dansklasser/workshops-Step upp and dance
Planering, syfte och målgrupp för projektet
Redo ungdom sportklubb vill tillsammans med några ungdomar från Tyresö göra ett dansevent med battles samt dansklasser/workshops.
Battles är när dansare tävlar mot varandra inom en dansstil och har chansen att vinna en prissumma. Vem som vinner väljs av en jury. Vi vill
även att juryn har individuella dansklasser som ungdomar kan delta på.
Varför vi vill göra detta är för att ge möjligheten till dansare från Tyresö att få utveckla sin dans genom att tävla på detta sätt. Det är även
roligt att skapa möjligheten för ungdomar att träffa andra i samma ålder med samma intresse.
Detta event vill vi även göra för att inspirera ungdomar med att fortsätta dansa. Av erfarenhet vet danslärarna att ungdomar brukar sluta
med sina sporter eller aktiviteter, i detta fall dansen, och göra annat som inte gynnar ungdomarna.
Det är då viktigt att de ska kunna se vad man kan göra med dansen och inspirera till att vilja utvecklas! Och därför vet vi att ungdomar
kommer att uppskatta detta event. Både för att de får se dans men även chansen att tävla.
Dansklasserna är som workshops där ungdomarna får lära sig mer om dansstilen de själva utövar av någon som är mer erfaren inom stilen.
Detta utvecklar ungdomarnas dans positivt och kommer att inspirera dem till att fortsätta dansa och kan ge möjligheten till att träffa andra
ungdomar som har samma intresse.
Detta arrangemang berör både sport och konst.
Workshops samt danstävling:
Workshops först under dagen och därefter själva tävlingen.
en workshops är 1 och en halv timme. Alltså 3 timmar workshops. Därefter har vi en paus för att sedan byta lokal och köra igång med
danstävlingen.
Kategori 1 är Dancehall 1 vs 1
Kategori 2 är All style 2 vs 2
Först är det uttagning inom båda kategorierna, därefter blir det kvarts- semi- och final. I varje rond får dansarna ca 1 minut var att dansa fritt
till musiken som dj:n väljer ut, därefter pekar de i juryn på den som de individuellt tycker ska gå vidare.

Tidsperiod för projektet
Lördagen den 13 April 2019
Plats för projektet
Pluggvägen 6B-E (Kvarnhjulet hus B,Danssalen hus D och Fritidsgården Hus E)
Eventuella medarrangörer
Dansgruppen Talawa crew, Tyresö dance academy och tyresö fritidsgårdar
Här kan du bifoga dokument
Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Hur vi behandlar personuppg ifte r
När din ansökan/anmälan registreras hos Kultur och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara
ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för
att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden
behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
1500
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
19500
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
1000
Marknadsföring
500
Transporter
500
Övriga kostnader
0

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
1500
Summa kostnader
21500
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
20000

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se

2019-02-17

