Ansökan om kulturbidrag

2019-04-15

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Trädgårdssällskap

Organisationsnummer
8024 09-6789

Webbadress
www.tyrgarden.se

Adress
c/o Riitta Johansson, Breviksliden 5

Postnummer
13569

Ort
Tyresö

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
7 november
Plats för arrangemanget
Kvarnhjulet, Nyfors
Eventuella medarrangörer
-Uppskattat antal besökare
80
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Konsten att odla sin egen mat
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Vi satsar nu på en yngre publik, som vill odla sin egen mat för att det är nyttigt, variationsrikt och bra även för miljö och klimat. Vi har bjudit in
”Farbror Grön” alias Johannes Wätterbäck, känd för sina tak-odlingar i Västerås, att föreläsa om detta och hur man förenklar odlandet och
maximerar skörden, även på vintern – och även om man inte har en egen trädgård.

Här kan du bifoga dokument
.

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
5250
Annat bidrag
-Övriga intäkter
--

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
10300
Sociala avgifter
-Lokalhyra
1050
Hyra utrustning/material
-Marknadsföring
150
Transporter
-Övriga kostnader
700

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
5250
Summa kostnader
12200
Egen finansiering anges här
2550
Ansökt belopp
4400
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