Kære deltager i UngeEvent 2017
Da vi har begrænsede midler, har vi været nødt til opsætte nogle kriterier for fordelingen af tilskud, således
at de fordeles retfærdigt, og så de ender hos de elever, hvis deltagelse er afhængig deraf. Derfor bliver
dækningen afhængig af gymnasiets geografiske afstand til eventen på Dokk 1 i Aarhus.
I svarede ved tilmelding på hvorvidt jeres tilmelding var afhængig af dækning af transport.
For de af jer der svarede ’slet ikke’, forventer vi ikke at I har behov for tilskud. Vi opfatter derfor jeres
tilmelding som endelig uden tilskud fra Engineer the future.
For de af jer der svarede, at jeres deltagelse er ’Delvist’ eller ’Fuldt’ afhængig af dækning af
transportudgifter gælder nedenstående fordelingsnøgle.
Nedenstående beløb er tænkt som et maksimum beløb, så kan det lade sig gøre for mindre, er det
selvfølgelig at foretrække. Særligt kan den gruppe, som har svaret, at deres deltagelse er ’Delvist’ afhængig
af transport måske løfte en del af udgifterne selv.
Afstand fra jeres gymnasium til Dokk 1 i Aarhus:
0-49 km.:
50 kr. pr. tilmeldt elev
50-99 km:
100 kr. pr. tilmeldt elev
100-149 km:
150 kr. pr. tilmeldt elev
150 km. og derover:
200 kr. pr. tilmeldt elev
Hvis nogen af jer føler jer helt fejlplaceret ift. afstand og tilskud, har omstændigheder som er ændret efter I
tilmeldte jer eller ligger lige på en grænse ift. ovenstående, og derfor ikke mener at kunne deltage, så tag
endelig kontakt, så vi kan få det løst.
Hvordan får vi pengene retur?
I bestiller og betaler selv transporten første omgang, så refunderer vi ud fra ovenstående fordelingsnøgle,
når I sender os en faktura efterfølgende.
Ovenstående beløb er ekskl. moms.
For de af jer der er momsregistrerede, sendes en faktura til os inkl. moms.
For de af jer der er momsfritaget, sendes en faktura ekskl. moms.
Da vi ikke har et EAN-nummer, skal I generere en faktura til Engineer the future – husk at anføre vores CVRnummer. Vedlæg kvitteringen for jeres betaling af transport og send det til kenan@engineerthefuture.dk.
Husk også at angive gymnasium, klassenavn og kontaktperson (underviser).
Så sørger vi for at refundere i henhold til fordelingsnøglen.
Fakturaen adresseres:
Engineer the future
c/o IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
CVR: 35807403
Tak for deltagelsen, vi håber I har været en god oplevelse!

