Ansøgning om støtte fra Sport og Fritid-fonden til
studiemiljø-fremmende projekter
HUSK at læse regler for ansøgninger inden indsendelse!
Ansøger:
Evt. navn på
forening,institution m.v.
Adresse:

Laila B. Dixen & Anne Sophie Schou
Unirun

Fibigerstræde 15

c/o navn:
Postnr.:
By:

9220

Aalborg

E-mail:

ldixen12@student.aau.dk
Telefon:

51362830

Ansøgers organisationsform (enkeltperson, forening, gruppe m.v.

Gruppe

Erhvervsvirksomheder og forskellige selskabsformer kan som hovedregel ikke
modtage støtte):

Unirun
Der søges midler til følgende projekt:

Ansøgning, dato:
Projektet indledes, dato:
Projektet afsluttes, dato:
Fonden søges om (DKK):

1/9 2016

Hvis der er tale om et event eller en
anskaffelse, anføres kun en dato (Projektet
indledes) svarende til tidspunkt for
eventet eller anskaffelsestidspunkt.

30/9 2016
13.710,-
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Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:
Projektets formål er at lave en dag med fokus på sundhed, hvor motion er i højsædet.
Unirun vil blive afholdt d.30/9 2016, hvor universitetsstuderende og undervisere vil
samles til fællesløb med mulighed for at løbe distancerne 5 eller 10 km.
Vi forventer over 600 deltagere til arrangementet.
Vi ansøger om penge til 3 telte og 2 banner til løbsdagen.
Telt nr. 1 skal anvendes af unirun på løbsdagen, hvor udvalget vil have afhentning af de
sidste goodiebags og løbsnumre, samt til eftertilmeldinger. Derudover vil der også være
muligt at henvende sig med eventuelle spørgsmål til løbet her.
Telt nr.2 skal anvendes til alle sponsor præmierne. Det vil sige præmier til vinderne af de
to distancer for mænd og kvinder, samt spurtpræmier.
Telt nr. 3 dette telt kan bruges til de sponsorer der kommer uden telt eller til Uniruns
frivillig, således at de har et sted at placere deres ting under løbet. Eventuelt kan dette telt
også anvendes af samaritterne.
Vi har de seneste år erfaret, at vejret ikke altid er det bedste sidst i september. Derfor
ønsker vi, at få sider med til teltene, således at tingene står bedre i læ for regn og vind.
Bannerne har til formål at skilte med gruppens navn, således at det også bliver
fremhævet på pladsen, hvem der står for arrangementet mellem de mange sponsorer. De
2 banner vil blive placeret ved enten telt nr.1 eller telt nr.2. Der er også mulighed for at
placere dem foran podiet eller mållinjen.

Såfremt ansøgningen godkendes, skal det fremgå, at aktiviteten er støttet af
Studentersamfundet ved Aalborg Universitet. Beskriv herunder hvordan dette
vil fremgå:
Alle 3 telte vil blive bestilt i Studentersamfundets grønne farve.
Endvidere vil alle 3 telte bære Studentersamfundets logo. Desuden vil der på frisen for 2
af teltene blive trykt teksten Studentersamfundet. Disse telte kan dermed anvendes til
andre events for Studentersamfundet og ikke Unirun alene.
Det sidst telt vil få trykt Unirun-gruppens logo og studentersamfundetslogo, samt teksten
Unirun.
På de 2 banner vil der stå Unirun, samt teksten Studentersamfundet og jeres logo. Hvis
det er muligt vil disse også blive bestilt i farven grøn.
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Ansøgningsskemaet sendes sammen med et budget samt evt. yderligere
beskrivelse af projektet til Studentersamfundets bestyrelse på
bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk, der på vegne af Sport og Fritid
Fonden behandler ansøgninger.
Ansøgningerne behandles løbende - men husk at søge i god tid.
Midler udbetales efter et refusions-princip, således at omkostninger dækkes ved
aflevering af kvitteringer. Der kan i særlige tilfælde gives kontante udlæg, skriv
venligst i budgettet såfremt dette ønskes.
En eventuel uddeling bevilliges af Studentersamfundets bestyrelse på et
kommende bestyrelsesmøde.
Ved indsendelse af ansøgning accepterer ansøger, at have læst og forstået
retningslinjer for ansøgninger.
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