FÖRENINGENS DAG
27/8 2016
Svandammsparken
Alla ideella föreningar i Nynäshamns Kommun inbjuds att delta i Föreningens Dag den 27 augusti 2016 kl. 10-16. Anledningen
till att vi kör kl. 10-16 är att Bo, Leva och Etablera håller på under den tiden.
I år kommer Föreningens Dag att vara en del av Bo, Leva och Etablera mässan som pågår fredagen den 26 och lördagen den 27
augusti 2016. Temat för Föreningens Dag i år kommer att vara föreningens erbjudande till personer som vill flytta till vår kommun. Här får ni en möjlighet att visa upp vad föreningen kan erbjuda alla målgrupper: Pensionärer, vuxna, barn– och ungdomar
samt personer med särskilda behov.
Ni väljer själva hur ni vill visa upp föreningens verksamhet, antingen genom att ordna ”prova på aktiviteter” eller genom att
berätta om er förening på annat sätt.
Vi kommer som vanligt att hålla till i Svandammsparken. Ange gärna på anmälan om ni har önskemål om någon speciell plats.
Vi kommer att tillhandahålla el för de föreningar som vill ha det.
Bord och stolar bokar ni genom Lions Club, Nynäshamn använd e-post: anders.lofgren@halofgren.se
Intresseanmälan görs till Nynäshamns Kommun senast den 20 juli 2016, e-post sune.hamrin@nynashamn.se
Eller post:

Nynäshamns Kommun
Kultur– och fritid
Att: Sune Hamrin
149 81 Nynäshamn

Föreningens Dag
Föreningens Dag anordnas årligen av Kultur– och fritids avdelningen för att ge kommunens ideella föreningsliv möjlighet att visa upp verksamheten och få till
fälle att rekrytera nya medlemmar. Alla ideella föreningar är välkomna att vara med.
Ytterligare information om Föreningens Dag lämnas av
Sune Hamrin på tel: 08-520 684 05

ANMÄLAN FÖRENINGENS DAG 27 AUGUSTI 2016

Förening:
Kontaktperson:
Mobiltelefon:
E-post:
Vi önskar genomföra
följande aktivitet:

Vi önskar genomföra
följande aktiviteter utifrån
ett funktionhinderperspektiv:

Vi behöver en yta på ca:
Vi behöver el:

Föreningens Dag genomförs kl 10-16 den 27 augusti 2016 i Svandammsparken, Nynäshamn.
Skicka anmälan till senast den 1 juli 2016 till:
sune.hamrin@swipnet.se
Nynäshamns Kommun
Kultur&fritid
149 81 Nynäshamn

