Överenskommelse om nattvandring
Fritidsnämnden har beslutat att bevilja bidrag om 10 000 kr till enskilda föreningar
inom kommunen, som deltar i kommunens nattvandrarverksamhet i enlighet med
denna överenskommelse.
Denna överenskommelse gäller för vårterminen 2022. Nattvandring arrangeras varje
fredag och lördag kväll fr.o.m. fredagen den 1 april t.o.m. skolavslutningen tisdagen
den 14 juni. Vecka 17 kommer nattvandring endast att ske på lördagen
(Valborgsmässoafton) och samtliga föreningar är därmed hänvisade att vandra denna
kväll. Under nattvandringsperioden 1 april till 14 juni ska deltagande ske med minst
två personer över 18 år minst en gång per helg (fredag eller lördag kväll med
undantag vecka 17 då all nattvandring sker lördagen den 30 april).
Nattvandringen inleds med en utsättning kl. 20:00 på fritidsgården Mega
(Gymnasievägen 5) alternativt på fritidsgården Haket i Brottby. Återsamling sker på
samma plats klockan 23:00. Där informeras deltagarna mer om upplägget och vad
som är bra att tänka på under kvällen samt blir tilldelade nattvandringsvästar som ska
användas hela kvällen, i vilka ni är försäkrade. Västarna gör att både ungdomar och
vuxna som befinner sig ute under kvällen känner igen er. Då västarna är tunna är det
viktigt att du tar på dig kläder efter årstid.
Nattvandringen styrs därefter utifrån behov vilket innebär att den sker i olika delar av
Vallentuna – dock inom rimligt gångavstånd. För de som vill kan det även finnas
möjlighet att nattvandra i de yttre delarna av kommunen. Detta förutsätter dock att
resan dit och tillbaka till utsättningsplatsen sker med egen bil eller eget SL-kort.
Nattvandringen pågår till kl. 23:00 med återsamling på fritidsgården Haket eller
fritidsgården Mega.
Beslut om utbetalning av bidrag sker efter det att samtliga vandringar är genomförda.
Bidraget betalas endast ut i sin helhet till förening som fullgjort sitt åtagande i
enlighet med denna överenskommelse. Föreningen kan alltså inte delta vid färre
nattvandringar, och erhålla ett mindre bidrag. Genom att skriva under denna
överenskommelse intygas att föreningen förstått villkoren för ersättning samt
förbinder sig till dessa under den utsatta perioden.
Denna överenskommelse ska signeras och laddas upp i er ansökan om
nattvandringsbidrag i boknings- och bidragssystemet Rbok på vallentuna.rbok.se

Föreningens namn:

____________________________________________

Kontaktperson; mobiltelefon och e-post: ________________________________
____________________________________________________________
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