
Landskapsturné 2022
25 Landskap - 25 event

I sommar 2022 har ni nu möjlighet att som förening vara en del av
Landskapsturnén 2022. Unga På Landsbygden tillsammans med Hela
Sverige ska leva kommer under sommaren åka från Skåne i Söder till
Lappland i Norr och arrangera Ungdomsevenemang på en plats per
landskap. Detta för att aktivera ungdomar och skapa en syn av vad
som finns att göra och tillgå i landskapet för ungdomarna, ge era
föreningar möjligheten att visa upp vad ni har att erbjuda dagens
ungdomar för att skapa ett levande föreningsliv i alla åldrar.

PS. LÄS TILL SLUTET, NI SOM FÖRENING KOMMER FÅ EN STOR
MÖJLIGHET.



Vårt Erbjudande till Er!
Är ni intresserade av att vara värd för eventet? NU har ni möjlighet
att buda hem det!

I vårt fall är det datumet 28 juli - Västergötland som
gäller! Här är länk till budgivningsformuläret:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecBeQXtxV3-DTwUcM-
RshgM4Lt5KcDUOS3SdHAsGTaTMoUFQ/viewform

Fråån och med idag fram tills den 26 Juni har ni möjlighet att
lägga bud på att arrangera det i ert landskap. Budgivningen startar
från 6000 kr med budsteg på 100 kr, och ni som förening har då

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecBeQXtxV3-DTwUcM-RshgM4Lt5KcDUOS3SdHAsGTaTMoUFQ/viewform


möjlighet att ta ut entré (dock högst 50 kr) och även sälja mat och
dryck (inget alkoholhaltigt).

De krav vi ställer på er som arrangör och på platsen i sig för att
kunna arrangera eventet är följande:

Krav för att arrangera Landskapsturné 2022

Scen med tak över scenen eller scen inomhus.
Tillhandahålla 3 Fas uttag på scenen.
Tillhandahålla minst 2 stycken 220v uttag utomhus.
Tillåta andra föreningar att delta för att visa upp aktiviteter som
finns i landskapet.
Tillhandahålla mat och dryckesförsäljning.
Tillhandahålla mat och dryck till Unga På Landsbygdens
turnerande deltagare.
Tillgång till toaletter för besökare
Tillgång till brandsläckare.
Tillhandahålla med egen personal vid event, till matförsäljning
och eventuell entré.
Vinna Budgivningen.
Vid vunnet bud sker betalningen mot förskottsfaktura,
betalningsvillkor 10 dagar.
Ansöka om de tillstånd som krävs av svenska myndigheter för
att eventet skall kunna hållas på platsen.
Ge oss tillgång till att kunna börja rigga upp all utrustning från
kl. 12:00 på dagen, eller efter annan överenskommelse.
En entré på högst 50 kronor per person.

Kontaktuppgifter gällande
Landskapsturnén
Unga På Landsbygden, Erik - erik@asslerudsbygg.se
Hela Sverige ska leva, Anna -
anna.johansson@helasverige.se

 

Vill du komma i kontakt med oss i Hela Sverige ska leva

mailto:erik@asslerudsbygg.se?subject=Landskapsturn%C3%A9n%202022
mailto:anna.johansson@helasverige.se?subject=Landskapsturn%C3%A9n%202022
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