MOCIDADE

CORUÑA

TES UNHA
IDEA PARA
NOCTURNIA?
As mellores propostas
son as que facemos
realidade xuntas/os
así que, participa!
Envía a tu idea ou proposta a
nocturniacoruna@gmail.com
do 24 de xaneiro ao 2 de
febreiro ás 13.00 h

C O R U N A . G A L / N O C T U R N I A

M O C I D A D E

C O R U Ñ A

1
Visita a nosa web e infórmate
Na páxina podes ver a información do
programa e do que ten que levar unha
proposta. Este ano hai novidades
derivadas da situación sanitaria actual

2

TES
UNHA
IDEA
PARA
NOCTUR
-NIA?

Ten en conta que...
Nocturnia é un programa de ocio saudable
para xente moza, de 12 a 30 anos, así que
as propostas e achegas deben adaptarse
ao público xuvenil

3
Lembra os prazos de envío
É importante ter ben anotados os prazos
de envío das propostas para chegar a
tempo :). O prazo para esta edición é
24 de xaneiro ao 2 de febreiro
ás 13.00 h

4
Tes dúbidas sobre o programa?
Escríbenos un mail e o antes que
podamos poñémonos en contacto
contigo. Lembra que o enderezo é
nocturniacoruna@gmail.com

CORUNA.GAL/NOCTURNIA

NOCTURNIA
TES UNHA IDEA PARA O PROGRAMA?

As mellores propostas son as que facemos realidade xuntas/os así que, participa!
Envía a tua idea ou proposta a nocturniacoruna@gmail.com do 24 de xaneiro ao
2 de febreiro de 2022 ás 13.00 h

Datos de contacto
Nome e apelidos
Teléfono de contacto
DNI
Correo electrónico
Indicar se quen presenta é:
Entidade (asociación, club,
fundación...) tipo (xuvenil,
cultural etc...)
Colectivo non formal
Empresa/autónomo
CIF
Presentación da entidade/persoa

Ideas ou propostas

Orzamento

Título e breve descrición
Obxectivos
Duración da actividade/nº
horas. As actividades teñen
carácter puntual así que
desenvolveranse en sesión
única
Número máximo de persoas
destinatarias
Necesidades técnicas e
recursos materiais
Outras consideracións a ter en
conta

Custo de realización total
do proxecto separando
cada concepto que se
orzamenta
IVA e ou IRPF
Datos completos de quen
factura

Participa!

Covid-19 | Haberá que incluir a posibilidade de adaptación da proposta a outros formatos, no caso de habela
As propostas son seleccionadas desde o departamento de Mocidade en base a criterios de viabilidad, adaptabilidade ao contexto de realización e ao
público destinatario, creatividade e innovación, relación coste-propostas presentada, detección de demanda entre a poboación xuvenil, etc... Ademais,
sendo un programa de participación xuvenil, Mocidade dará prioridade ás propostas presentadas por entidades e colectivos xuvenís sempre que as
propostas oncorden cos criterios de selcción.
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