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Föreningen

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Föreningens namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

ANSÖKAN Arrangemangsbidrag
Datum

E-postadress

Plusgiro/Bankgiro

Kontaktperson i detta ärende

Föreningen ansöker om

Arrangemangsbidrag

OBS! Bifoga en detaljerad budget

Arrangemang, bifoga program

Datum för arrangemanget

NamnförtydligandeOrt datum och underskrift (ordförande, sekreterare eller kassör)
Underskrift

Kronor

Förlustgaranti

Ansökan gäller

Kulturarrangemang Idrott Hembygdsgård Bygdegård

Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
  
Inkommen senast en månad före arrangemanget 
Alt. lämnas på Sala Stadsbibliotek

Skickas till

Barn och unga (t o m 20 år)

Vuxna

Vilken är målgruppen?

I all utåtriktad marknadsföring (annonser/affischer/flygblad etc) ska medtas 
"med stöd av Sala kommun" efter att arrangören fått beviljat stöd. 
  
 

Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00
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