Poziv za prijave:

Dovedite više dnevne svjetlosti u
vaš sportski klub
Tijekom 2016. godine, VELUX grupa slavi 75. godišnjicu postojanja. Jedna od inicijativa koju pokrećemo kako bi
obilježili ovaj jubilej je i donacija VELUX krovnih prozora i ugradnje sportskim klubovima diljem Europe.
VELUX grupa već 75 godina svojim proizvodima dovodi dnevnu svjetlost i svjež zrak i čini prostore za stanovanje i
rad zdravijima. Znamo koliko zdrava klima prostora utječe na sposobnosti i zdravlje ljudi, pa smo kao dio slavlja
75. godišnjice odlučili donirati VELUX rješenja za više dnevne svjetlosti i svježeg zraka. Zauzvrat tražimo ”prijeposlije” fotografije i dokumentaciju sportskih klubova i fotografije članova kluba kako uživaju u dnevnoj svjetlosti
i svježem zraku koje su im donijeli donirani krovni prozori.

Opis
Sportski klubovi se mogu prijaviti za donaciju do 6 VELUX krovnih prozora jednostavnom prijavom na
webstranici i slanjem fotografije njihovog kluba.
Donacija pokriva jednu kompletnu ugradnju šest (6) VELUX krovnih prozora za svaku zemlju. Pod kompletnom
ugradnjom podrazumijevamo VELUX krovne prozore (GGL, GGU, GPL ili GPU ili prozore za ravni krov), ugradnju,
proizvode za ugradnju i sjenila i rolete. Ugradnju mora izvršiti VELUX preporučeni majstor.
Donacija VELUX rješenja je namijenjena amaterskim/neprofitnim klubovima ili udrugama koje se bave sportom,
uključujući izviđače.

Odabir pobjednika

Nakon završetka prijava 15. listopada 2016. godine, lokalna VELUX prodajna tvrtka će odabrati 3 kandidata
između prijavljenih klubova iz te zemlje. VELUX lokalna prodajna tvrtka će kontaktirati odabrane sportske
klubove i tražiti dostavu skica/crteža i punudu majstora za ugradnju prozora do 15. studenog 2016. godine.
Nakon 15. studenog 2016., žiri sastavljen od arhitekta iz tvrtke VELUX A/S, direktora razvoja proizvoda VELUX
grupe, VELUX stručnjaka za dnevnu svjetlost i predstavnika lokalne VELUX prodajne kompanije će odabrati
pobjedničke projekte iz svake prijavljene zemlje. Broj prozora koji će se donirati pojedinom projektu (maksimalno
6) odredit će žiri.

Kako sudjelovati?
Svi sportski klubovi moraju ispuniti prijavnicu koja je dostupna na www.velux.com/sportsclubs
Krajnji rok za prijave je 15. listopad 2016. godine
Prijava mora sadržavati:
Za prvi krug:
• Ime sportskog kluba
• Jednu fotografiju kluba
• Ime, email i telefon
Nakon odabira u uži krug (3 kandidata iz svake zemlje):
• Opis zašto bi klub trebao pobijediti (maksimalno 200 riječi)
• Crteži/skice sportskog kluba koji prikazuju gdje i kako bi VELUX krovni prozori bili ugrađeni
• Ponudu za ugradnju od strane VELUX preporučenog majstora

Vremenski okvir
Siječanj - 15. listopad

Sportski klubovi i udruge se mogu prijaviti za VELUX set proizvoda koji uključuje 		
maksimalno 6 krovnih prozora.

15. listopad

Rok za prijavu i sastanak žirija u lokalnoj prodajnoj VELUX tvrtki.

15. studeni

Rok za dostavu dodatnih informacija od 3 odabrana kandidata (završni sastanak žirija
krajem studenog)

Prosinac

Proglašenje pobjednika

Siječanj 2017 ->

Početak obnove i ugradnje u pobjedničkom klubu.
Svaki pobjednik šalje dokumentaciju i prije-poslije fotografije ili video na
velux75@velux.com

Više o donaciji sportskim klubovima pročitajte ovdje www.velux.com/sportsclubs ili pošaljite upit na
velux75@velux.com

Suglasnost
Kampanju provodi VELUX A/S sa sjedištem u Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm u ime svojih podružnica i povezanih
društava (u daljnjem tekstu ”VELUX grupa”). Informacije o kampanji mogu se pronaći na www.velux.com/
sportsclubs. Sva pitanja u vezi kampanje mogu se poslati na velux75@velux.com.
VELUX grupa ima pristup imenima, koja su klasificirana kao osobni podaci. VELUX grupa je u skladu s u svakom
trenutku važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Slanjem prijave i sudjelovanjem u kampanji slažem se sa sljedećim uvjetima i odredbama za obradu osobnih
podataka:
- Dajem svoj pristanak VELUX grupi da koristi moje osobne podatke za opis naveden u ovoj izjavi za potrebe:
(1) obrade imena prijavljenih za donaciju,
(2) za kontakt pobjednika, i
(3) za provođenje intervjua s/ili citatima pobjednika u svrhu marketinga
- VELUX grupa će čuvati podatke pobjednika 5 godina, osim ako vi ne zatražite ranije brisanje.
Osobni podaci prijavljenih koji nisu pobijedili će biti spremljeni 5 godina , osim ako vi ne zatražite ranije brisanje.
- Prema zahtjevu imat ćete pravo pristupiti vašim podacima i ispraviti ih. Svaki zahtjev za brisanjem,
ispravljanjem ili pristupom vašim osobnim podacima možete uputiti na: velux75@velux.com

Slanjem prijave i sudjelovanjem u ovoj kampanji također izjavljujem, kao odgovorni predstavnik sportskog kluba,
da sudjelujem u gore objašnjenoj kampanji prema sljedećim uvjetima i odredbama:
- Sva prava, osobito autorska prava za tekst, fotografije, video, crteže i skice koje ste vi ili bilo tko u ime
sportskog kluba putem prijave poslali VELUX grupi biti će vlasništvo VELUX grupe bez ograničenja i mogu se
koristiti za bilo koju marketinšku svrhu.
- Ako moj sportski klub osvoji donaciju, VELUX grupa može napraviti priču o ugradnji/donaciji, uključujući
fotografije prije-poslije. Sportski klub se obavezuje na sudjelovanje kroz intervjue, citate i osobe na
fotografijama. Ovaj materijal će pripadati VELUX grupi bez ograničenja i može se koristiti za bilo koju
marketinšku svrhu.
- Zaposlenici VELUX grupe neće sudjelovati u kampanji, ali mogu dijeliti informaciju o kampanji.
- Majstor koji daje ponudu mora biti odobren od strane VELUX grupe, ali ne mora biti certificiran.
- Donacija mora biti ugrađena u sportski klub, ne sportski centar.
- U slučaju da donacija podliježe plaćanju poreza u skladu s nacionalnim zakonom zemlje u kojoj se sportski klub
nalazi, obaveza sportskog kluba je biti svjestan pravila i platiti porez.
- Izjavljujem da sam ovlašten da potpisujem u ime sportskog kluba i u ime kluba vršim financijske transakcije.

