REISEREGNING 2012
FRA:_________________________________________________________________
Kino, kommune
TIL: Film & Kino
Postboks 446 Sentrum
0104 Oslo
REISETILSKUDD – FILMTREFF
Jeg deltok på Film & Kinos filmtreff den

og var til stede alle dager.

Under henvisning til tilskuddsregler gjengitt på baksiden av denne reiseregning, ber jeg
om reisetilskudd i henhold til nedenstående oppstilling. Billettkuponger/kvitteringer
vedlegges.
Utgifter ved bruk av egen bil dekkes ikke.

Oppgi offentlig takst på strekningen.
Befordr.middel
Billettpris

Fra……………………………………………………
Til

kr

Fra……………………………………………………
Til

kr

Fra……………………………………………………
Til

kr
Sum billettutgifter………………………

kr

_____

Dekning av en natt på hotell (max kr 1000)

kr

___________

-

Egenandel kr 500………………………

kr

_____

Oppholdsstipend for C-Kinosjefer,
iht skriftlig fohåndssøknad, kr 300
innvilget den ………………………………..

kr

_____

Til refusjon……………………………………... kr

_____

Beløpet bes sendt kinoen/kommunen under adresse:
Bankgiro

Sted m/ postnummer

Underskrift

REGLER FOR REISESTØTTE

Film & Kino dekker godkjente reiseutgifter begrenset oppad til kr 4 000 for 1 deltaker
pr. kinobedrift.
For reisende fra/til flyplasser som betjenes av flere konkurrerende flyselskaper dekkes
inntil kr 1 000 for flyreiser t/r Oslo.
Film & Kino dekker:
• Flybilletter når andre offentlige transportmidler vil ta uforholdsmessig lang tid. I
tvilstilfelle bes Film & Kino kontaktet før reisemåte avgjøres.
• Togbilletter - også nattog.
• Nyttes egen bil refunderes utgiftene som om billigste offentlige reisemåte var
nyttet. Oppgi pris på offentlig befordringsmiddel på strekningen.
• Det forutsettes at rabattmuligheter utnyttes så effektivt som mulig.
•

Hotell, en natt dekkes (maks kr 1000). se oversikt over avtalehotell her:
www.kino.no/kino/

På reiseregningen trekkes det fra kr 500 som er egenandel.
Film & Kino dekker ikke:
Taxiutlegg, forsikringer, bestillings-/fakturagebyr og kost under reise og opphold.
MERK:
Dokumentasjon for flyreise og annen transport skal alltid vedlegges, samt kvittering for
hotellopphold.
Søknad om reisestøtte (reiseregning) innsendt senere enn 3 uker etter filmtreffet vil
normalt ikke kunne påregnes godkjent.

SPESIELT FOR C- KINOSJEFER:
C-kinosjefer kan i tillegg søke om oppholdsstøtte á kr 300 to ganger årlig.

