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BEVÆG DIG FOR LIVET i Skive Kommune

Bliv partner i bevægelsen BEVÆG DIG FOR LIVET i Skive Kommune,
der arbejder for, at bevægelse skal være både sjovt og sundt samt kan
foregå til alle tider, alle steder og i alle aldre
- i foreninger, fællesskaber og på egen hånd.

Hvad får man som partner?

Som partner bliver man en del af en motionsbevægelse i Skive Kommune og går forrest i ønsket om, at flere bliver fysisk aktive.
Desuden får man:
		
Partner-sticker, der fx kan klistres på en rude i
		
indgangspartiet.
		
		
Tilbud om sparring og hjælp til at implementere 		
		
mere bevægelse i hverdagen.
		
		
Sit logo med i årlige annonceringer af alle partnere i
		Skive Folkeblad.
		
		
Promovering af indsatser på Skive Kommunes 		
		
Bevæg dig for livet-hjemmeside.

Hvem kan blive partner?

Alle, der ønsker at arbejde for mere bevægelse i Skive Kommune, kan
blive partnere. Eksempelvis virksomheder, skoler og foreninger.
Der tilbydes udvidet partnerskab til:
		
		Lokalsamfund
		Idrætsforeninger
		Arbejdspladser
		

Uddannelsesinstitutioner

Læs mere om udvidet partnerskab på www.bevægdigforlivet-skive.dk

Hvad forpligter man sig til?

Som partner skriver man under på at ville støtte op om arbejdet for at
bevæge flere.

Hvordan bliver man partner?

1. Download partnerskabserkæring.
2. Udfyld, underskriv og scan erklæring.
3. Send kopi af erklæring samt jeres logo til krbu@skivekommune.dk.

For yderligere information kontakt:
Kristian Buhl
Projektleder, Bevæg dig for livet
Mobil: 6133 9043
Mail: krbu@skivekommune.dk

Erklæring om partnerskab i
BEVÆG DIG FOR LIVET i Skive Kommune
Som partner bakker vi op om, at bevægelse skal være både sjovt og sundt samt kan foregå til alle tider, alle
steder og i alle aldre - i foreninger, fællesskaber og på egen hånd.
Som partner støtter vi op om arbejdet for at bevæge flere, fordi:
•
•
•

ALLE har ret til at opleve glæden ved bevægelse.
ALLE har ret til at opleve velvære i kroppen ved bevægelse.
ALLE har ret til at opleve fællesskabet, der kan opstå ved bevægelse.
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Anders Andersen

Dato

Partner

Projektleder ”Bevæg dig for livet”

Kontaktoplysninger:
Navn: Anders Andersen
Tlf.: 12345678
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Mail: anders@andersen.dk
Gerne et kort citat med en vision for partnerskabet:

Vi vil gerne tage et medansvar i Bevæg dig for livet og stræber efter,
at bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen.
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