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  Ansökan om 

 

Kultur- och fritidskontoret Projektbidrag - Ungdomschecken

  Projektets namn   Ansökningsdatum 

  Projektets start- och slutdatum   Belopp som sökes 

   Namn   Födelsedata (6 siffror) 

   Gatuadress    Postnummer och postort 

E-postadress    Telefonnummer 

Övriga medlemmar i projektgruppen (namn och födelsedata) 

Målsmans underskrift om huvudansvarig i gruppen är under 18 år 
 Målsman     Namnförtydligande 

   Adress    Telefonnummer 

Underskrift av projektets huvudansvarig. 
  Huvudansvarig   Namnförtydligande 

  Vad ska ni göra? Syfte? Vad vill ni uppnå? På vilket sätt gynnar projektet flera personer? Ev entréavgift? 

  Tidplan (delmål) 

Information om behandling av personuppgifter (Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs 
för att handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. För mer information om hur du gör 
din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter besök webben: www.linkoping.se/gdpr  
För frågor kontakta kultur- och fritidsförvaltningen. 
Linköpings kommun, kultur- och fritidskontoret, Apotekaregatan 13C, 581 81 Linköping
kulturochfritidsnamnden@linkoping.se 

Insändes till Linköpings kommun Alternativt: 
zzzungdomsombud@linkoping.seUngdomsombuden 

Stadshuset 
581 81 Linköping 

Ansökan om projektbidrag - ungdomschecken 
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Projektets budget 

Inköpsposter Antal Pris/st Summa 
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