Digitus
Org.nr: 919 650 354
Konto.nr: 1503.96.84834
Gaustadalléen 23B, 0373 OSLO
E-postadresse: ø
 konomi@digitusuio.no
Thea Petrine Hammer, økonomiansvarlig

SØKNAD PROSJEKTSTØTTE
HAWAII-FEST V19
Digitus søker om kr 3486,- i prosjektstøtte til throwback-fest.

BAKGRUNN
Digitus har, sammen med de andre linjeforeningene ved Institutt for Informatikk, invitert til
Hawaii-fest den 08.11.2019. Målet er å knytte studentene tettere sammen og sørge for at
studentene får et avbrekk fra eksamenslesingen i den siste innspurten før sommerferien.
Vi ønsker å arrangere denne festen for å oppfordre til samspill mellom studentene ved de ulike
informatikklinjene og kullene. Arrangementet holdes på Escape, og er åpent for alle.
Vi forventer et oppmøte på mellom 150 og 200 stk.
Grunnen til at vi søker om pynt er at Escape er et stort lokale, og vi ønsker å skape illusjonen av
tropiske strøk. Dette innebærer blant annet å omgjøre baren til en tiki-bar, fotovegg med
Hawaii-tema og oppblåsbare palmer for å sette stemningen. Vi søker også om bonger og pokal til
best kledde linje, og bonger til best kledde person, for å motivere folk til å kle seg ut. Forrige
semester søkte vi også om penger til en vandrepokal, men denne ble dessverre ødelagt i
seiersrusen, så vi søker derfor om dette på nytt. Vi søker også om penger til snacks for å unngå at
folk drar tidlig for å spise mat, ettersom vi ønsker dansing ut i de sene nattetimer.

BUDSJETT
Utgift
Aloha Girlander 1,5 m
Girlander Ananas 4 m
Frukt girlander 3 m - 4 stk.
Oppblåsbart Palmetre 90 cm
Tropisk Bordskjørt m. Blomster 275 x 75 cm
Aloha Banner 74 x 220 cm
Totem 50 cm
Hawaii Party Megabanner 74 x 220 cm
Duk Gressprint Plastikk 137 x 274 cm
Oppblåsbar Apekatt 50 cm
Drink Parasoller 144 stk.
Girlander Flerfarget
Hawaii Fotorekvisitter inkl. frakt

Kostnad
49,39,49,119,245,139,39,139,69,69,198,87,177,-
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Oppblåsbar Palme 180 cm
Totalbeløp pynt

196,1614,-

Utgift
Bonger til premier
Snacks
Vandrepokal
Pynt
Totalbeløp

Kostnad
720,750,400,1614,3484,-
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