
Raahen kaupunki HAKEMUS
Nuorisolautakunta Lautakunnan erityisavustus seuralle/yhdistykselle

Vuosi 20______

Hakija Seura/yhdistys/ryhmä

Osoite

Pankki ja tilin n:o

Kotipaikka Y-tunnus Jäsenmäärä Keskusjärjestö ( jos on )

Toimihenkilöt Puheenjohtaja tai muu toiminnasta vastaava Puh.

Osoite Sähköposti

Sihteeri Puh.

Osoite Sähköposti

Rahastonhoitaja Puh.

Osoite Sähköposti

Haettava toteutus aika toteutuspaikka

erityis koulutus-ja kurssiavustus                 €
avustus (koulutusvrk)                     vrk

(kurssitunti)                        h

leiritoiminta-avustus                 €
(leirivrk)                     vrk

retkeilytoiminta-avustus                 €
(retkivrk)                     vrk

(retkipv)                      pv

kerhotoiminta avustus                 €
(kerhotilaisuudet)                     kpl

kohde- haettava summa                €
avustus

lyhyt kuvaus avustettavasta toiminnasta

Lisätietoja

Liitteet

osallistujaluettelo leiri / retkiohjelma koulutusohjelma

selvitys tuloista ja menoista  selvitys toiminnan päihteettömyyden omavalvonnasta

Allekirjoitus Paikka ja pvm. Allekirjoitus

Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä



Kerhotoiminta
pvm klo osanottajia kpl toteutuspaikka Ohjaajat

koulutustoiminta

pvm klo osanottajia toteutuspaikka Ohjaajat / kouluttajat



Kerhotoiminta
pvm klo osanottajia kpl toteutuspaikka Ohjaajat

koulutustoiminta

pvm klo osanottajia toteutuspaikka Ohjaajat / kouluttajat
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