Fordelingsutvalget
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
15.09.18
Søker:
ProgSys
v/ Institutt for informatikk
Postboks 1080 Blindern
0316 Oslo
Kontaktperson:
Hans Christian Tranøy Jenvild
Verv: Økonomiansvarlig
Tlf.: 98187856
E-post: hanscje@ifi.uio.no
Kontonr: 1503.97.86602
Totalt beløp: 3520,00 kr

Søknad om prosjektstøtte Smashturnering
- ProgSys
Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljøet ved master- og
bachelorprogrammet Programmering og Systemarkitektur (og Programmering og Nettverk)
ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.
ProgSys ønsker å invitere alle ifi-studenter til en turnering i Super Smash Bros. Melee.
Formålet med arrangementet er å bygge på det sosiale samholdet mellom studentene. Her
forventer vi ingen tidligere erfaring med spillet, men ønsker heller bare å samle studentene til
en hyggelig kveld sammen. Vi antar at det vil komme rundt 40 stk til arrangementet og de
beregnede kostnadene under tar utgangspunkt i dette.

Punkt 1 - Utstyr til Smashturnering
Av utstyr til turneringen trenger vi 10 TVer med konsoller og kontrollere. Dette får vi lånt av
Smash Norge kostnadsfritt.
Vare

Kostnad

10 TVer

0,00 kr

10 konsoller

0,00 kr

20 kontrollere

0,00 kr

Totalt

0,00 kr

Til dette punktet søker vi ikke om støtte.

Punkt 2 - Mat og drikke til Smashturnering
Til turneringen ønsker vi å bidra med mat og drikke til studentene, da vi tror dette vil gjøre
arrangementet mer attraktivt, samt at arrangementet vil vare utover kvelden, og at det da vil
være nødvendig med mat for å holde humøret oppe. Vi ønsker da å stille med pizza fra
Dominos. Vi ønsker også å stille med papptallerkener og plastbeger til måltidet, da det blir
upraktisk å ikke ha dette. Vegetar- / glutentilbudet er også medregnet i prisen.
Vare

Per person

Kostnad (40 personer)

Pizza (3 stykker/person)

70,88 kr

2835,20 kr

Brus (0.5L/person)

8,00 kr

320,00 kr

Papptallerken

0,57 kr

22,80 kr

Plastbeger

1,05 kr

42,00 kr

Totalt

80,50 kr

3220,00 kr

Til dette punktet søker vi om 3220,00 kr.

Punkt 3 - Snacks
Vi ønsker også å stille med snacks til studentene, da arrangementet vil vare utover kvelden
og det da kan være greit å ha noe å servere etter pizzaen er borte.
Vare

Kostnad

Snacks

300,00 kr

Totalt

300,00 kr

Til dette punktet søker vi om 300,00 kr

Totalt
Mat og drikke

3220,00 kr

Snacks

300,00 kr

Totalt

3520,00 kr

ProgSys søker dermed totalt om 3520,00 kr. Dersom søknaden innvilges, ønskes beløpet
satt over til kontonummer 1503.97.86602.
Eventuelt resterende beløp vil bli overført tilbake til FU.

Med vennlig hilsen
Hans Christian Tranøy Jenvild
Økonomiansvarlig

Sivert Schou Olsen
Leder

