Utflyktsprogrammet 2017
Bidra med era uteaktiviteter till vårens och sommarens utflyktsprogram!
Senast den 1/3 behöver vi ha fått in dem för att de ska komma med i det tryckta
programmet.
Vad är Utflyktsprogrammet?
I Utflyktsprogrammet samlar vi aktiviteter som sker ute i naturen i Uppsala län.
Bakom programmet står Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen och Biotopia. Men
aktiviteterna arrangeras av ideella föreningar och organisationer med naturinriktning,
kommuner, naturskolor, och landstinget. Programmet kommer ut en gång i början av
våren och gång i början av hösten.
Tidplan för 2016
 1/3, sista dag att skicka in aktiviteter till vår-/sommarprogrammet.
 Vecka 12–13, programmet distribueras.
 1/4, första programpunkten.
 1/7, sista dag att skicka in aktiviteter till höst-/vinterprogrammet.
 Vecka 34, programmet distribueras.
 1/9, första programpunkten i höst-/vinterprogrammet.
Kriterier för aktiviteterna i Utflyktsprogrammet
 Utomhusaktiviteter med fokus på natur, friluftsliv eller miljö.
 Öppna för alla
 Icke kommersiellt, men det är ok att ta ut ett självkostnadspris t ex för en
båttur.
 Klara att ta emot minst 20 personer, gärna två guider.
 Parkeringsplats, kontakt med markägaren om platsen inte är ett etablerat
utflyktsmål.
 Beredskap och reservplan om ordinarie guide får förhinder.
Bidra med era aktiviteter till programmet
Det är till stor hjälp om ni själva lägger in era aktiviteter i Biotopias kalender.
Se separat pdf med info om hur det går till. Har ni av någon anledning inte möjlighet
att göra detta så skicka aktiviteterna till: info@biotopia.nu så hjälper vi till.
Vi kommer att plocka ut de aktiviteter som är märkta som Utflyktsprogrammet från
Biotopias kalender för att sätta ihop Utflyktsprogrammet. Vid behov kommer vi att

korta ner texter. Vi kommer även att välja bort aktiviteter som inte uppfyller kriterierna
för Utflyktsprogrammet, men meddelar då arrangören.
Marknadsföring
Varje arrangör ansvarar för sina egna aktiviteter och för att hjälpa till att sprida
information om Utflyktsprogrammet. Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och Biotopia
står för att samordna, ta fram och sprida de två programmen genom att:
 Skapa och distribuera ett tryckt program.
 Lägga in alla aktiviteter på uppsala.com.
 Lägga in aktiviteterna på Destination Uppsalas webbplats.
 Tipsa om aktiviteterna på Upplandsstiftelsens och Biotopias Facebook-sidor.
 Presentera ett urval av aktiviteter på Väntrums TV som visas på länets
vårdcentraler och hos Folktandvården.
 Marknadsföra programmet via våra hemsidor och nyhetsbrev.
Frågor
Har du frågor, kontakta Biotopia (receptionen):
E-post: info@biotopia.nu
Telefon: 018-727 63 70
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Åsa Sjögren, Upplandsstiftelsen

