
- Samaa lomaketta käytetään kilpailumatkan jälkeisen loppuraportin toimittamiseen.

TAU, Hervannan kampus

TAU, keskustan tai Kaupin kampus

TAMK, kaikki TAMK:n kampukset

4. Budjetti ja haettava avustus

Yhteensä Yhteensä

Tulos ilman avustusta € Haettava avustus €

Päiväys ja lomakkeen täyttäjä

Päätös (Mahti ry/TUrVoKe ry/SportUni täyttää)

Myönnetään € pvm & allekirjoitus

Tulot Menot

1. Oppilaitos

ja kampus

2. Yhteystiedot

3. Kilpailumatkan

kuvaus

Kuvaus kilpailumatkasta

Kilpailumatkan

osallistujamäärä

Joukkueen nimi

Yhteyshenkilö

Sähköposti

Kilpailu

Aika ja paikka

Pankkiyhteys

Summa Summa

  TUrVoKe ry ja Mahti ry sekä SportUni. Seuraavalla sivulla on täyttö- ja palautusohjeita lomakkeeseen.

Puhelin

AVUSTUSANOMUS/LOPPURAPORTTI OPISKELIJA-ARVOKILPAILUIHIN OSALLISTUMISEEN

- Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat anoa tällä lomakkeella

  avustusta opiskelija-arvokilpailuihin (Universiadit, OMM, OEM, EUSA games) osallistumiseen.

- Anomusten käsittelystä ja maksusta vastaavat korkeakoulujen puolesta kampusten emourheiluseurat

Osoite

Tulolaji Menolaji



1. Oppilaitos ja kampus

- Merkitse tähän missä oppilaitoksessa ja kampuksella opiskelet tai missä pääosa joukkueen

  jäsenistä opiskelee. Lomake palautetaan ja käsitellään tämän mukaisessa paikassa.

2. Yhteystiedot

- Täytä tähän yhteystietosi. Joukkuelajeissa myös joukkueen nimi.

3. Kilpailumatkan kuvaus

- Kerro tässä, mistä kilpailuista on kyse. Täytä myös, kuinka monta osallistujaa kilpailumatkalle on lähdössä.

4. Budjetti

- Erittele budjetiin selkeästi kaikki kisamatkan tulot ja menot ilman tätä projektiavustusta.

- Merkitse lopuksi budjetin tulos ilman avustusta ja haettavan avustuksen määrä.

Muuta

- Lomakkeen käsittelevillä tahoilla on yhteinen ohjeistus anomusten käsittelyyn.

Palautus

- Lomake toimitetaan käsittelyyn ennen kisoja, jonka jälkeen saat avustuspäätöksen. Mahdollinen avustus

  maksetaan kilpailumatkan jälkeen toimitettua loppuraporttia ja vähintään avustussumman suuruista

  kulukuittia vastaan.

- Lomake palautetaan käsittelyyn sen mukaan missä opiskelija tai pääosa joukkueen opiskelijoista opiskelee:

* TAU, Hervannan kampus -> hallitus@turvoke.fi

* TAU, keskustan tai Kaupin kampus -> pj@akateeminenmahti.fi

* TAMK, kaikki TAMK:n kampukset -> markku.tamminen@tuni.fi

OHJEITA AVUSTUSANOMUKSEN/LOPPURAPORTIN TÄYTTÄMISEEN
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