Mall för anmälan om Programaktivitet hos Naturskyddsföreningen Vänersborg

Tänk på att vara ute i god tid!

Kontaktperson/aktivitetsansvarig gör så här:
Fyll i nedanstående fält med information om evenemanget och delge Webbgruppen.
Informationen är underlag till marknadsföring av aktiviteten i följande kanaler:
1. Webbkalender – webbgruppen registrerar i rikskalendern.
2. Facebookinlägg – webbgruppen skriver inlägg och länkar till rikskalendern.
Inlägg sponsras med max 50 kr cirka 1 vecka innan aktiviteten.
3. Pappersprogram – programgruppen sammanställer i februari och augusti varje år.
4. Anmälan till Studiefrämjandet – programansvarig/kontaktperson skickar till annakarin.strandlind@studieframjandet.se samt rapporterar digitalt efter genomförandet enligt
separat mejlutskick från Studiefrämjandets rapporteringssystem.
5. Evenemang på www.visittv.se – webbgruppen registrerar (separat instruktion i Trello)
6. Annonsering ”Evenemangsnytt” i TTELA – webbgruppen registrerar (separat instruktion i
Trello)
7. Månadsmejl – webbgruppen skriver och sänder ut
Fältnamnen är samma som i webbkalendern (ny juni 2021)
Fältnamn

Fyll på med information här. Kom ihåg att spara dokumentet!

Aktivitetsbild

Bifoga bIld i mejlet på minst 2000 x 2000 pixlar, fotografens namn/från var bilden är
hämtad, text och sökord som beskriver bilden (för att uppläsningsfunktion på internet
ska fungera för synnedsatta). Eller ange önskemål om vilken slags bild aktiviteten ska ha.

Aktivitetsrubrik
Aktivitetstyp (rullista)

Naturaktivitet

Kategori (rullista)

Digital

Ämnen (rullista)

Skola

Startdatum
Start-tid
Slutdatum
Slut-tid
Max antal deltagare
Medlemskap krävs *
(ja/nej)
Åldersgrupp (rullista)

Hela familjen

Kostnad (rullista)

Se informationstext

Platsbeskrivning
Exempelvis: Samling vid…
/ Grinnsjö naturreservat /
Lillån
Adress (för aktivitet)
Postkod (nr)
Ort
Kontaktperson
Email
Telefon
Visas på webben
Anmälningsformulär (ja/
nej) i rikskalendern
Webbanmälan öppen till;
datum och klockslag
Fyll endast i om det finns
anmälningsformulär
Ingress
(syns vid bild längst upp i
rikskalendern)
Ska sammanfatta
aktiviteten och locka
besökare.

Brödtext
Infoga ytterligare info om
aktiviteten. Även länkar till
andra webbplatser funkar,
exempelvis om naturreservat
eller annan info
OBS! Ange alltid i slutet av
brödtexten "Aktiviteten sker
i samarbete med
Studiefrämjandet Fyrbodal."

OBS! Ska alltid vara i-bockat!

Extra info till webbgrupp
eller programgrupp

