Indkaldelse af ansøgninger:

Få mere dagslys i jeres klubhus
I 2016 fejrer VELUX Gruppen sit 75 års jubilæum. For at markere vores jubilæum vil vi blandt andet forære en
komplet installation af VELUX ovenlysvinduer til sportsforeninger og –klubber i hele Europa.
VELUX Gruppen har skabt bedre og sundere bolig- og arbejdsforhold med dagslys og frisk luft gennem taget i 75
år. Som dagslysleverandører ved vi, hvor meget et godt indeklima betyder for sundhed og præstationsevne.
Derfor har vi, som en del af vores 75 års jubilæumsfest i 2016, besluttet os for at bringe frisk luft og mere dagslys
til klubhuse i hele Europa ved at donere en række komplette VELUX løsninger til udvalgte sportsforeninger. Til
gengæld beder vi om ”før og efter” billeder og dokumentation - og billeder af klubbens medlemmer, der har glæde
af dagslys og frisk luft gennem de nye vinduer.

Betingelser
Sportsklubber eller -foreninger kan ansøge om op til seks VELUX ovenlysvinduer ved at udfylde et simpelt
ansøgningsskema på websitet og uploade et billede af deres eksisterende klubhus.
Donationen dækker en komplet installation af seks (6) VELUX ovenlysvinduer pr. land. Ved komplet installation
forstås VELUX ovenlysvinduer (GGL, GGU, GPL eller GPU eller lignende fladtagsvinduer), montering, monteringsprodukter, samt gardiner og skodder. Montering skal udføres af en kvalificeret tømrermester.
Tilbuddet henvender sig udelukkende til ikke-professionelle/non-profit klubber eller foreninger, der beskæftiger
sig med sportslige aktiviteter. Gælder desuden spejderkorps.

Udvælgelse af vindere
Efter afleveringsfristen den 15. oktober 2016 vil det lokale VELUX salgsselskab udvælge tre kandidater blandt de
deltagende klubber fra det pågældende land. Kontaktpersonerne for de tre udvalgte klubber vil blive kontaktet
af det lokale VELUX salgsselskab og bedt om at indsende skitser/tegninger og et tilbud fra en tømrermester
senest den 15. november 2016.
Efter den 15. november vil en jury bestående af en arkitekt fra VELUX A/S, VELUX Gruppens produktdirektør, en
VELUX dagslysekspert og repræsentanter fra de lokale VELUX salgsselskaber udvælge en national vinder blandt
de tre udvalgte kandidater. Antallet af vinduer, der doneres (maks. seks), afhænger af juryens anbefalinger for
det pågældende projekt.

Hvordan deltager man?
Alle sportsklubber eller –foreninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, kan udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som er tilgængeligt på www.velux.com/sportsclubs.
Ansøgningsfristen er 15. oktober 2016.
Ansøgningen skal indeholde:
I første omgang:
• Klubbens/foreningens navn
• Et billede af klubhuset
• Navn, email-adresse og telefonnummer
Hvis ansøgningen bliver udvalgt som én ud af tre kandidater i Danmark, skal følgende fremsendes:
• En beskrivelse af, hvorfor lige netop jeres klubhus skal vinde (max. 200 ord)
• Tegninger/skitser af klubhuset, der viser, hvor og hvordan VELUX løsningen vil blive installeret
• Et tilbud på opgaven fra jeres tømrermester

Tidslinie
Januar – oktober 2016
		
		
15. oktober 2016

Sportsklubber og -foreninger kan ansøge om en VELUX produktpakke bestående af op
til seks VELUX ovenlysløsninger

15. november 2016
		

Frist for ekstra information fra de udvalgte ansøgere (endeligt jurymøde i slutningen af
november)

December 2016
		
Januar 2017 ->
		

Vinderne offentliggøres

Ansøgningsfrist og jurymøder i de lokale VELUX salgsselskaber

Renovering og montering påbegyndes i de vindende klubhuse. Vinderne sender
dokumentation samt ”før og efter” billeder og/eller film til velux75@velux.com

Læs mere om initiativet på www.velux.com/sportsclubs. Spørgsmål sendes til velux75@velux.com

Samtykkeerklæring
Kampagnen udbydes af VELUX A/S med hjemsted på Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danmark på vegne af
virksomhedens datterselskaber og associerede selskaber (benævnt ”VELUX Gruppen”). Information om kampagnen findes på www.velux.com/sportsclubs. Spørgsmål til kampagnen sendes til velux75@velux.com.
VELUX Gruppen får adgang til navne, som klassificeres som personoplysninger. VELUX Gruppen overholder den
til enhver tid gældende lovgivning vedrørende personoplysninger.
Ved at indsende en ansøgning og deltage i denne kampagne, accepterer jeg følgende vilkår og betingelser for
behandling af personoplysninger:
- Jeg giver mit samtykke til, at VELUX Gruppen må behandle mine personlige data i det omfang som angives i
denne erklæring med henblik på:
(1) at behandle navne på ansøgere
(2) at kontakte vinderne og
(3) at gennemføre interviews og/eller anvende citater fra vinderne til markedsføringsformål
- VELUX Gruppen opbevarer vindernes oplysninger i 5 år, medmindre du anmoder om sletning på et tidligere
tidspunkt. Personoplysningerne for de ansøgere der ikke vinder, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre
du anmoder om sletning på et tidligere tidspunkt.
- På anmodning har du ret til at få adgang til de oplysninger, VELUX Gruppen har om dig, og ret til at rette i
dem. Anmodninger om adgang til at se, slette, eller rette dine data sendes til: velux75@velux.com

Ved at indsende en ansøgning og deltage i denne kampagne, erklærer jeg også, som ansvarlig repræsentant for
min sportsklub/forening, at jeg deltager i den ovenfor beskrevne kampagne på følgende vilkår:
- Rettigheder af enhver art, herunder navnlig ophavsrettigheder til tekst og billeder, videoer, tegninger og/eller
skitser uploadet af dig eller andre repræsentanter på vegne af sportsklubben/foreningen til VELUX Gruppen
tilhører VELUX Gruppen uden begrænsninger og kan anvendes af VELUX Gruppen til enhver form for markedsføring.
- Hvis min sportsklub vinder en donation, er VELUX Gruppen berettiget til at bruge projektet som case historie,
herunder ”før og efter” billeder. Sportsklubben/foreningen forpligter sig til at deltage med interviews, citater
og personer på billederne. Dette materiale tilhører VELUX Gruppen uden begrænsninger og må anvendes til
enhver form for markedsføring.
- Medarbejdere i VELUX Gruppen, må ikke deltage i kampagnen, men må udsende information om kampagnen
til sportsklubber.
- Den tømrermester, som afgiver tilbud på projektet skal være autoriseret, men ikke nødvendigvis certificeret af
VELUX Gruppen.
- Det er en betingelse, at ovenlysløsningen bliver installeret i et klubhus og ikke et sportscenter, hal eller
lignende.
- I tilfælde, hvor donationen er skattepligtig under den nationale skattelovgivning i sportsklubbens hjemland,
forpligter sportsklubben sig til at være opmærksom på gældende regler og selv betale evt. skat (se venligst de
lokale kampagnebeskrivelser med oplysninger om lokal skattelovgivning på www.velux.com/sportsclubs).
- Jeg erklærer at være bemyndiget til at underskrive på vegne af sportsklubben/foreningen samt til at indgå
bindende økonomiske aftaler.

