
Guide til hvordan du søger Epos Puljen

Du sidder nu og overvejer om du skal søge Epos Puljen, men synes måske det er svært,
uoverskueligt eller måske vil du bare gerne have lidt hjælp, Denne guide er lavet til dig, så
du kan blive en ekspert i hvordan man søger Epos Puljen.

Det spørgsmål vi får oftest er om ens projekt er stort nok, og der er svaret ja. Hvis dit projekt
bare koster 1 krone, så er det stort nok til at du kan søge om det i Epos Puljen. Vi støtter
projekter med op til 100.000 kroner. Alle projekter uanset størrelse og type er velkomne.

Så du har måske læst uddelingspolitikken igennem, og er blevet meget forvirret eller
bekymret, men frygt ej. Vi gennemgår politikken her, så vi kan opløse forvirringen og
bekymringerne.

Her er alle de vigtigste punkter, som du skal huske fra uddelingspolitikken:
1. Dit projekt skal have noget med Epos profiler at gøre. De er rollespilleren,

cosplayeren, skuespilleren, taktikeren og fortælleren.
2. Dig og dine med-arrangører skal være medlemmer af Epos Elevforening.
3. Du skal gemme alle kvitteringer og regninger, så du kan bevise, at i har brugt

pengene.

Det er de 3 vigtigste pointer i uddelingspolitkken, så længe du husker de 3 pointer, så burde
du kunne søge puljen uden problemer.

Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet.

Så hvordan udfylder man ansøgningsskemaet? Det er heldigvis rigtig simpelt. De første
felter er bare information på dig som ansøger, så vi kan kontakte dig.

Beløb-feltet
Det første felt, der godt kan være lidt forvirrende, er beløb-feltet. Her skal du skrive det antal
kroner du gerne vil have til projektet. Hver opmærksom på, at feltet her ikke er hvor meget
dit projekt koster, men hvor mange penge du gerne vil have til dit projekt. Altså hvis din drøm
skal gå 100% i opfyldelse, hvor mange penge vil du så have? Der er ingen grund til at gøre
beløbet småt søg endelig det du gerne vil have.

Fortæl om dit projekt
Dette felt er, så vi kan få et indblik i hvad for et projekt, du gerne vil lave. Er det en hyttetur,
et rollespil eller en cosplay udflugt til J-pop? Fortæl os også lidt om hvad deltagerne skal
lave er. Basically så skal du prøve at sælge os din ide.

Hvad skal pengene bruges til?
I dette felt skal vi vide lidt om hvad pengene skal bruges på. Hvis det er en aktivitet skal i så
købe mad, udstyr eller andre materiale? skal i bruge penge på togbilletter, fordi i skal til
J-popcon fra Jylland? Jo mere du kan skrive her jo bedre.



Uddelingspolitikken og svindel
I de sidste to felter blive du bedt om, at bekræfte at du har læst uddelingspolitikken. Vi
spørger om dette af juridiske grunde, så vi kan sikre os, at du søger til et projekt inde for en
af Epos’ profiler. Så hvis du ikke har læst hele uddelingspolitikken, så går det nok, så længe
du som minimum har læst denne guide. Derudover beder vi dig også at lave en
“svindelerklæring”, dette er kun hvis der i allerværste tilfælde hvor der skulle være sket
svindel f.eks. hvis pengene er brugt på en flyrejse til USA, hvor man bare er gået
shop-amok. Vi kontakter altid dig som først, og indkalder kun myndighederne i de mest
alvorlige tilfælde. Hvis du begår en fejl, og bruger pengene forkert eller ikke får brugt dem
alle, så skal du slet ikke bekymre dig. Vi løser sådanne problemer i fællesskab.


