POLICY FÖR REGISTRERING AV EVENEMANG TILL VÄSTMANLANDS LÄNS EVENEMANGSKALENDRAR
Evenemangen publiceras i enlighet med denna policy. Endast evenemang registrerade via formuläret
publiceras, tips via epost eller telefon godtas inte.
1. Formuläret ska endast användas av arrangörer av enstaka evenemang per år. Arrangörer med flera
evenemang ska skapa ett konto i systemet.
2. Evenemanget ska äga rum i Västmanlands län.
3. Evenemanget ska vara religiöst och politiskt obundet.
4. Evenemanget får inte innehålla text eller bilder som hotar eller är nedsättande mot enskilda
personer eller en grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse eller sexuell läggning.
5. Evenemanget måste arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat med ett tydligt start- och slutdatum.
Evenemang av ”prova-på”-karaktär godkänns förutsatt att man kan delta vid endast ett tillfälle.
Exempel på ej godkända evenemang:
• Ett galleri som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men en vernissage som hålls ett
specifikt datum är godkänt som evenemang.
• Utbildningar och kurser som tillhör arrangörens löpande verksamhet godkänns ej.
• Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i
sig är inte godkänt. Till exempel en rea eller en butik som bjuder på fika eller anordnar
utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder.
6. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet till
exempel en middag eller övernattning.
7. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten. Evenemanget får till exempel inte i första hand rikta
sig mot personer som är medlemmar i den förening som är arrangör. Arrangören får inte heller
utesluta besökare på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet eller
trosuppfattning. Åldersgränser är dock tillåtet.
8. Administratörerna granskar inskickade tips och avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i
denna policy och därför inte publiceras.
9. Västmanlands läns kommuner och Region Västmanland förbehåller sig rätten att neka evenemang,
göra eventuella justeringar i text, bild och valda kategorier samt bedöma i vilka kanaler
evenemanget ska publiceras.
10. Uppgiftslämnaren godkänner att registrerade uppgifter sprids vidare till tredjepart i syfte att
marknadsföra Västmanland som besöksmål. Uppgifterna får användas och spridas i både tryckt och
digitalt format.
11. Uppgiftslämnaren ansvarar för att registrerade personuppgifter, till exempel bilder, följer gällande
Dataskyddsförordning.
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