
”Dricksvatten – en självklar mänsklig rättighet” 

Ett projekt i Åhus Rotarys regi 



Vad är ” VI GÅR FÖR VATTEN” ? 

 En miljödag i syfte att visa upp Rotarys verksamhet 

 men främst samla in pengar till ett projekt för rent vatten i 
Kenya. 



Vad går projektet ut på ? 
 

 

Rotary organiserar och genomför en tipspromenad på temat 

 ”VI GÅR FÖR VATTEN” 

 

En promenad för hela familjen i centrala Åhus med start och mål vid 
Torget 

 

Söndagen den 17 maj 2015 

Öppen start från 11.00 till 12.00. Målgången stängs kl.14.00 

 

En organisationskommitté från Rotary kommer att under våren jobba 
fram dagen i detalj 



Varför ska ditt företag deltaga ? 

Ditt företag hjälper till att bidra till Rent Vatten och får samtidigt en 
möjlighet att visa upp ditt företags verksamhet. 

 

Ditt företags medverkan i detta projekt skapar möjlighet att 
upptäcka Åhus och samtidigt bidra till rent dricksvatten till en by i 

Kenya. 

 

Vatten borde vara en självklarhet,men tyvärr är det inte så. 

 

Allt överskott från dagen går oavkortat till att skapa rent 
dricksvatten i Kenya. Vi gör detta i samarbete med Rotary 

Läkarbank, som har erfarenhet av att gräva brunnar i Kenya. 

 



VI GÅR FÖR VATTEN  

 

Rotary tar ansvar för att så många människor som möjligt är med 
och genomför dagen. 

 

Allt arbete för att genomföra dagen är ideelt. 

 

 

En deltagareavgift tas ut med 25:- per startande 



Sponsorupplägg 
 

Guldsponsor: 25:- per deltagare, maximerat till 

15.000 kr 

 

Silversponsor: 10:- per deltagare, maximerat till 
10.000 kr 

 

Bronssponsor:  5:- per deltagare, maximerat till 

5.000kr 

 

Partner sponsrar med fast bidrag: 1.000, 2.000 eller 
3.000 kr 



Sponsorupplägg 
 

Deltagarekort kan köpas av sponsor á 25:-, beloppet 
dras från fakturan. 

 

Deltagarekort kan med fördel användas som en 
personalaktivitet, erbjudas kunder, familjemedlemmar 
etc. 

 

 



MÅLSÄTTNING 
 

Målet är att 1.000 deltagare ställer upp på 
tipspromenaden. 

Antalet deltagare registreras via deltagarekortet. 

 

Vi söker även bidrag i form av vinster till deltagarna. 

Allt i form av reklamartiklar till kuponger och 
erbjudande. 

 

 

 

 



Vad får jag som sponsor ? 
 

Möjlighet till egen yta vid Torget eller längs 
tipspromenaden för att presentera företaget. 

 

Finnas med på alla annonser, sociala medier och 
utskick samt startkort runt dagen. 

 

Kostnader i samband med företagets presentation står 
företaget själv för. 

 

Handlare och restauranger kommer att ha öppet 
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