Denne mail indeholder ansøgninger om to forskellige tilskud, i gerne må behandle hver for sig.
Begge ansøgninger handler om det samme opstartsarrangement på tværs af uddannelsen
Interaktionsdesign.
Beskrivelse af arrangement:
1., 2. og 3. årgang af studerende på Interaktionsdesign er inviteret til at mødes d. 1 oktober i AAU’s
lokaler på Nordkraft.
Om eftermiddagen afholder vi nogle sociale aktiviteter med relevans for studiet, hvor deltagere
deles op i grupper på tværs af årgangene, og konkurrer i opgaver indenfor programmering, design
og usability/sociologi.
Senere om aftenen har vi fået lov til at tage ned på Guldhornene til noget fri fadøl og pizza.
Vi er totalt +130 studerende, og satser på at hvertfald halvdelen deltager.
Se mere her: https://www.facebook.com/events/255450068187038/
Ansøgning 1:
Vi vil gerne ansøge om 250 kr. til at leje et lyd-anlæg gennem Lyd og Lys i S’et. Det skal bruges i
lokalet på Nordkraft. Se tilbud i mailen nedenfor.
Ansøgning 2:
Vi vil gerne ansøge om 200 kr. til at købe nogle snacks. Vi regner med at købe en masse poser
billige chips.
Ansøgning 3:
Vi vil også gerne ansøge om et rådighedsbeløb på op til 1000 kr. for at dække præmier til vores
konkurrencer.
Præmierne vil være individuelle til deltagere i vindergrupperne. Det vil være noget der kan hjælpe
på studiet - dvs. gavekort til Factum Books eller Architegn (som er en butik med design-grej nede
på CREATE). I så fald vil vi også høre den pågældende forretning, om de vil sponsorere et beløb
oveni det vi betaler for gavekortene.
Info om arrangør:
Vi kalder vores udvalg for FiXD - og vi er et socialt og fagligt udvalg af studerende på mit studie.
Vi er ikke en forening og har ikke noget CVR nummer. Vi har heller ikke nogen økonomi eller
økonomisk støtte. I efteråret holder vi et opstartsarrangement, en filmaften og tre workshops
indenfor programmering, mobile user interfaces og rapport-design.
Mere info om os på http://fixd.aau.dk.
Med venlig hilsen - Best regards,
Lukas Leer Bysted
Stud. BSc - Interaktionsdesign, AAU
#: (+45) 29 89 69 59

