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Ansøgning om tilskud til studierejse

Hvem kan søge? Elevmedlemmer af Kreds 1 der ikke tidligere har modtaget tilskud.
Hvad kan der søges til? Studieture med et fagligt indhold.
Hvad kan der ikke søges til? Opgaver i udlandet for dit praktiksted.

Personlige oplysninger

Navn

Cpr.nr.

Adresse

Postnr./By

Mobil

Mail

Bank

Reg.nr.

Kontonr.



Bemærk: Hvis I er flere der søger sammen, skal der vedlægges et bilag med samtlige der søges for indeholdende fulde navn samt cpr.nr. Evt. tilskud udbetales samlet på den oplyste konto.

Jeg/vi er i praktik hos: ____________ 


Rejsetidspunkt (dd-mm-år)

Destination	____________ 

Udrejse 	____________ 

Hjemrejse 	____________ 







Program
Programmet skal være fagligt. Angiv herunder de aftaler der er indgået mens du/I er afsted:

Fx (det følgende slettes og overskrives med dit/jeres program):

Torsdag d.7.december: 
Besøg hos Fuji Television Network
Fuji TV er blandt de største produktionsselskaber i Japan, og de har et hav af forskellige TV-formater. Vi skal overvære et af deres mange game shows, hvor de er det mest førende produktionsselskab i Tokyo på den front. En spændende inspiration for os, der laver ”børne-gameshows” som ”Ultras Sorte Kageshow,” ”Kreakampen” og lign. Den redaktion er oplagt for os at besøge i forbindelse med Ultra Nyt, der i det nye år skal lanceres digitalt.

Fredag d. 8. december: 
Møde med ambassadør, Freddy Svane, på Den Danske Ambassade. Vi er inviteret på besøg hos Den Danske Ambassade i Tokyo. Her skal vi tale om kommunikationen mellem Danmark og Japan, og hvordan man forsøger at skabe forretningsforbindelser. Især set i
lyset af, at Danmark har 150-års jubilæum for forretningsforbindelser med Japan netop i år. Samtidig skal vi tale om det netop foreståede japanske valg, og hvilken betydning det har for Japan og Danmarks samarbejde.




Budget 


Rejseudgifter

Opholdsudgifter

Transportudgifter

Andre udgifter

I alt

























Har du/I ansøgt eller fået bevilget andre tilskud?		 Ja	 Nej

Hvis ja, anfør hvor samt beløb
	

Hvor
Beløb
1.


2.


3. 


4. 


5. 


I alt




Vigtigt! Får du/I bevilget studiestøtte fra Kreds 1, skal der indsendes et regnskab efterfølgende. Regnskabet skal være Kreds 1 i hænde senest 3 uger efter hjemrejse. I modsat fald vil beløbet blive skattepligtigt.

Ansøgningen her sendes som PDF-fil til Kreds1@journalistforbundet.dk – skriv ”Studierejse” i emnelinien.



