786 31 Vansbro, telefon: 0281-750 00, e-post: vansbro.kommun@vansbro.se vansbro.se

Aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet
Inlämnas senast den 25 augusti för perioden januari-juni och senast 25 februari för perioden
juli-december.
Föreningens namn:
Adress:
Postnr och ort:
Postgiro/bankgiro:
E-post:
Tel:
Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad fysisk aktivitet skall
utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade insatserna inom detta område är att
samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet hos hela
befolkningen.
Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till mer fysisk aktivitet i förskola, skola
och i anslutning till arbetet, mer fysisk aktivitet under fritiden, att äldre, långtidssjukskrivna
och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina egna villkor.
För att erhålla aktivitetsbidrag för fysisk aktivitet krävs:
Att en sammankomst ska ligga i linje med föreningens idrottsliga verksamhet och idé för barn
och ungdom, samt att den särskilt inriktas mot att:
• Utveckla barns och ungdomars samt funktionshindrades intresse för idrott, och deras
möjligheter att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning.
• Utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet och i
idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt
engagemang, jämställdhet och integration.
Vid en kontroll begärs närvarokorten in som ligger till grund för ansökan.
Resultatet av kontroll kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning enligt
Riksidrottsförbundets regler.
Avser perioden: År

1 jan-30 jun

1 juli-31 dec

Antal sammankomster:
Ort:
Datum:

Ordförandes underskrift:______________________________________________________
Namnförtydligande:
Telefonnummer:
E-post:

786 31 Vansbro, telefon: 0281-750 00, e-post: vansbro.kommun@vansbro.se vansbro.se

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten
tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt
dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt
ärende hänvisas till kommunens hemsida.

