Kultur och fritidsförvaltningen

Ansökan kommunalt aktivitetsstöd
Regler för kommunalt aktivitetsstöd. Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp, minst 5 deltagare per aktivitet. Den som deltar i mer än en sammankomst per
dag inom samma förening får bara medräknas vid ett av dessa tillfällen. En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler
sammankomstbidrag. Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas inte
till studiecirkelsammankomster, vilka får bidrag i annan ordning. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara
närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på
närvarokortet är riktiga.
Från datum

Till datum

Föreningens fullständiga namn

C/O eller utdelningsadress

Postnummer

Ort

Bankgironummer

Postgironummer

Uppgiftslämnarens namn

Uppgiftlämnarens telefonnummer

Uppgiftlämnarens e-post (Kvitto på ansökan kommer att skickas till e-postadress)

Redovisade bidragsberättigade sammankomster för kommunalt aktivitetsstöd
Exempel på hur man redovisar: 1. Ungdomsträning, fotboll antal 25 st 2. Match/tävling antal 25 st 3. Söndagsskola antal 5 st 4. Årsmöte/styrelsemöte antal 4 st 5.
Medlemsträffar antal 7 st 6. Utflykter, resor, frilftshelg, kurs, studiebesök, studiecirklar m.m. 10 st

Kortnummer

Aktivitet

Antal aktiviteter

Huvudsakliga aktiviteter för åldarna 7-20 år

Sammanlagda sammankomster

Datum

Underskrift

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
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
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