Ansökan om samverkansavtal för sponsring
Blanketten ska du skicka till: kommunstyrelsen@vaxjo.se eller:
Växjö kommun
Kommunstyrelsen
Box 1222
351 12 Växjö
Föreningen som ansöker om sponsring
Skriv namnet på föreningen:
Skriv adressen till föreningen:
Skriv namnet på er kontaktperson:
Skriv telefonnumret till kontaktpersonen:
Skriv e-postadress till kontaktpersonen:
Skriv in bankkontonummer eller bankgironummer för eventuellt beviljade pengar:
Skriv föreningens organisationsnummer:
Nivå
Vilken nivå/serie/division tävlar föreningen i?
Inkludering
Beskriv möjligheten att få delta i föreningen oberoende kön, ålder, funktionsförmåga, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck
samt på vilka sätt detta realiseras.
Vägledning:
• Beskriv på vilket sätt föreningen ger möjlighet för alla att utöva föreningens idrott/tävlingsgren
• Beskriv möjligheten för elitsatsning utifrån likabehandling
• Har föreningen en beslutad värdegrund och i så fall på vilket sätt säkerställer föreningen att
aktiva, tränare, ledare och styrelse följer klubbens värderingar?

Publik
Ange antalet åskådare/publiksnitt i samband
med föreningens ordinarie evenemang.
Synlighet lokalt
Beskriv föreningens synlighet i tryckt media, digital media, föreningens webbplats/er, radio, sociala
medier samt exponering och annan lokal synlighet.
Vägledning:
• Hur arbetar föreningen med sin synlighet och närvaro i olika medier och hur stor räckvidd
(antal följare, unika besökare) har de olika kanalerna?
• Hur arbetar föreningen med det lokala samhällsengagemanget?

Synlighet nationellt och/eller internationellt
Beskriv föreningens synlighet i tryckt media, digital media, föreningens webbplats/er, radio, sociala
medier samt exponering och annan synlighet som sker utanför kommunens gränser.
Vägledning:
• Är serien/divisionen TV- eller webbsänd? Vilka kanaler?
• Syns föreningen i något/några internationella sammanhang?

Antal aktiva
Antalet aktiva i föreningen
Övrigt

Ort:						

Datum:

Behörig firmatecknares namnteckning:
Behörig firmatecknares namn textat:
•
•
•
•

Jag försäkrar att jag är behörig firmatecknare för föreningen.
Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och eventuella bilagor är fullständiga och riktiga.
Jag medger att uppgifter om insatsen och kontaktuppgifter får publiceras av Växjö kommun.
Jag försäkrar att föreningen försvarar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön,
ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck.

