Kultur och fritidsförvaltningen

Ansökan om ledarutbildningsbidrag
Ansökan om bidraget insändes senast 2 månader efter avslutad kurs. Kursprogram, diplom och verifikationer på betalningar ska bifogas ansökan.

Föreningens fullständiga namn

Adress

Postnummer

Ort

Bankgironummer eller postgironummer

Kontaktperson i ärendet

E-post

Telefonnummer

Uppgifter om kursen
Kursens art

Kursplats

Kurstid och antal kursdagar

Kursen anordnas av

Samtliga kursdeltagares namn och adress (Går bra att bifoga lista)

Kostnader
Resekostnader i kronor

Kursavgift i kronor

Kursmaterial i kronor

Bilagor
Kursprogram

Diplom

Verifikationer på betalning

Eventuellt kursdeltagares namn och
adress

Den sammanlagda storleken på uppladdade filer får inte vara större än 10 MB.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43

Bangårdsgatan 2

0370-67 80 00

0370-67 81 05

5950-7434

212000-0522

568 21 Skillingaryd

Skillingaryd

E-post

Internetadress

kulturfritid@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Kultur och fritidsförvaltningen
Härmed intygas att ovan nämnda kursdeltagare är medlemmar i vår organisation och att deltagandet i kursen skett på styrelsens
rekommendationer.
Datum

Underskrift

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera,
administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med
publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om
registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och
fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43

Bangårdsgatan 2

0370-67 80 00

0370-67 81 05

5950-7434

212000-0522

568 21 Skillingaryd

Skillingaryd

E-post

Internetadress

kulturfritid@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

