Ansökan om kulturbidrag

2019-04-15

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Naturskyddsförening

Organisationsnummer
802402-3049

Webbadress
tyreso.naturskyddsforeningen.se

Adress
c/o Solveig Dahl Renlavsgången 326

Postnummer
13535

Ort
Tyresö

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
2019 10 06
Plats för arrangemanget
Albyskogen
Eventuella medarrangörer
Friluftsfrämjandet, Krusboda scoutkår Tyresö kommun
Uppskattat antal besökare
ca. 500 - 800 pers
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Sagornas skog
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Detta evenemang vill locka ut främst barnfamiljer till skogen för att uppleva att skogen är en spännande plats. Längs de olika spåren , t.ex
ekorrspåret eller stora skogsspåret, får man upptäcka och lära sig om djur, träd, mossor och växter som finns där och hur de samverkar.
Vid det stora berget bor bergadrottningen som berättar sagor och sägner för stora och små som sitter bänkade bland ormbunkarna.
Scouterna har en "hitta vilse- stig" där man får lära sig vad man ska göra om man går vilse. Mulle kommer också på besök och sjunger med
barnen, som också kan pröva att balansera på stock med hjälp av lina. En björnkaraktär rör sig här och var och kanske även en skogsman
som täljer eller någon som spelar flöjt. Ingen entreavgift.
Här kan du bifoga dokument
Skylt Bergadrottningen berättar.pub

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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
15.000
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Transporter
0
Övriga kostnader
1.000 fotodokumentation

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
16
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
16
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