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TOUR DE FRANCE PULJER
Slagelse Kommune har netop åbnet op for 2 Tour de Franceaktivitetspuljer. Via disse puljer kan man få tildelt op til 10.000 kr.
i tilskud til aktiviteter/tiltag langs ruten d. 2. juli 2022 eller Land/
Vand Art. læs mere om puljerne og søg dem hér
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DGI og Danske Bank har også oprettet en pulje til Tour-aktiviteter.
Hvis din forening er medlem af DGI, kan I søge denne pulje.
læse mere om puljen hér

VÆR MED TIL AT SKABE TOUR STEMNING I KOMMUNEN
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Slagelse Kommune har indsamlet en masse cykler, som uddeles til
aktører, der ønsker at dekorere og efterfølgende udstille dem.
Der er rig mulighed for at lade kreativiteten flyde - mal, tegn, strik,
sy, klip og lim, det er op til dig/jer. Det eneste krav er, at en eller
flere af tourfarverne anvendes, altså: gul, grøn, hvid eller hvid
med røde prikker.
Vil du vide mere, så henvend dig til os på: touren@slagelse.dk

VIL DU VÆRE FRIVILLIG TIL TOUR DE FRANCE?
Både enkeltpersoner og foreninger kan melde sig som frivillige.
Der vil være to typer af frivillige i vores kommune:
1) Tour de France Officials som skal stå langs ruten og guide
borgere/tilskuere.
2) Publikumsguides som skal stå for håndtering af
parkering, service og oprydning.
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læs mere om de to typer af frivillige og hvordan du tilmelder
dig hér.

BRUG DEN LANDSDÆKKENDE EVENTKALENDER
Planlægger du, din forening eller virksomhed en begivenhed
med særligt Tour de France fokus? Det kan eksempelvis være
et motionsløb, et foredrag om cykling, en gul folkefest el.
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På den officielle danske Tour de France hjemmeside er der en
landsdækkende eventkalender, hvor du kan skrive din
begivenhed ind og holde dig orienteret i, hvad der afholdes
i de andre Tour-kommuner. Find eventkalenderen hér

Vil du vide mere om Tour de France 2022? Abonner på vores nyhedsbrev hér
eller følg den officielle hjemmeside for GRAND DÉPART COPENHAGUE DANEMARK hér

