Send din søknad:

Slipp mer dagslys
inn i klubbhuset
VELUX Gruppen ønsker i forbindelse med konsernets 75 års jubileum å donere naturlig lys og frisk luft
til idrettslag rundt i Europa. Den heldige mottaker vil motta en donasjon på inntil seks VELUX
takvinduer ferdig installert.
VELUX Gruppen bringer dagslys og frisk luft inn i folks liv. Og nå kan alle som har glede av, og bruker
en av Norges mange idrettsklubber få muligheten til å gjøre sine klubbhus lysere, sunnere og mer
komfortable, helt gratis. All sport krever energi. Dagslys og frisk luft sammen med et sunt kosthold
bidrar til å gi denne energien til alle som tilbringer mye av livet innendørs.

Bakgrunn
Idrettslag kan søke om en donasjon på inntil seks VELUX takvinduer ved å sende en søknad med
bilder av det eksisterende klubbhuset.
Donasjonen dekker en komplett installasjon av seks (6) VELUX takvinduer per land. Ved komplett
installasjon mener vi VELUX takvinduer (GGL, GGU, GPL eller GPU), eller lignende vinduer for
flate tak, installasjon, installasjons produkter og solskjerming. Installasjonen må utføres av en
profesjonell montør.
Donasjon av VELUX løsninger er rettet mot ikke-profesjonelle / frivillige klubber eller foreninger.

Utvelgelse av vinnere
Etter søknadsfristens utløp den 15 oktober 2016, vil VELUX Norge velge 3 kandidater blant de
deltakende klubbene fra Norge. Kontaktpersonene for de tre utvalgte klubbene vil bli kontaktet av
VELUX Norge og vil bli bedt om å sende inn skisser/tegninger og et tilbud på installasjonen senest
innen 15.11.2016.
Etter 15. oktober (innleverings fristen), vil en jury bestående av en arkitekt fra VELUX A/S,
VELUX konsernets produktdirektør, en VELUX dagslys ekspert og representanter fra de
lokale salgskontorene velge prosjekter fra hvert av de deltakende landene for donasjoner.
Antall vinduer donert (max 6) vil være basert på anbefalinger fra juryen for hvert enkelt
prosjekt.

Hvordan delta?
Alle idrettslag må fylle ut et søknadsskjema, som er tilgjengelig på velux.com/sportsclubs
Søknadsfristen er 15. oktober 2016.
Søknaden må inneholde:
•

Navn, mail og tlf. til kontaktperson for idrettslaget

•

Navn og kontaktperson for installatøren

•
•

En beskrivelse av hvorfor klubbhuset bør vinne (maks. 200 ord)
Tre bilder eller en kortfilm av klubbhuset, som illustrerer behovet for dagslys og frisk luft
innsiden og utsiden)

•

Tegninger/skisser av klubbhuset, som viser hvor og hvordan VELUX løsningen vil bli installert

•

Et tilbud på monteringen fra en profesjonell installatør

(både fra

Tidsplan
Januar – 15. oktober:

Idrettslag og foreninger må samarbeide med en lokal installatør for å
lage en prosjektbeskrivelse, og søke om en VELUX produktpakke med
inntil seks VELUX takvindusløsninger

15. oktober:

Søknadsfrist og jurymøte (november)

Desember:

Vinneren annonseres

Januar 2017:

Oppussing og installasjon i vinnerens klubbhus starter. Hver vinner
sender dokumentasjon og før/etter bilder og/eller film. Sendes til:
velux75@velux.com

Les mer om donasjonene på velux.com/sportsclubs eller kontakt Bente på veluxno@velux.com, tlf: 22510600

Samtykkeerklæring
Kampanjen er levert av VELUX A/S med hovedkontor i Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm på vegne av
datterselskaper og tilknyttede selskaper (referert til som "The VELUX Group"). Informasjon om
kampanjen finner du på www.velux.com/sportsclubs. Eventuelle spørsmål til kampanjen kan sende til
velux-no@velux.com.
VELUX gruppen får tilgang til navn, som er klassifisert som personopplysninger. VELUX Gruppen er i
samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.
Ved å sende inn en søknad og delta i denne kampanjen, er jeg enig i følgende vilkår og betingelser for
behandling av personopplysninger:
- Jeg gir mitt samtykke til VELUX Gruppen å behandle personopplysninger for omfanget som er angitt i
denne erklæring i forbindelse med:
(1) behandling av navnene på søkerne til donasjon, (2) å kontakte vinnerne, og
(3) for å gjøre intervjuer med og/eller sitater fra vinnere for markedsføringsformål.
- VELUX Gruppen vil lagre vinnernes data i 5 år, med mindre du ber om sletting på et tidligere
stadium.
Personopplysninger om søkere som ikke vinner donasjon vil bli lagret i 5 år, med mindre du ber om
sletting på et tidligere stadium.
- På forespørsel skal du ha rett til å få tilgang til data og retten til å rette det opp. Enhver anmodning
om sletting, retting eller tilgang til dine personlige data kan rettes til: velux 75@velux.com
Ved å sende inn en søknad og delta i denne kampanjen erklærer jeg også, som ansvarlig representant
for idrettslaget, å ta del i den ovenfor beskrevne kampanjen på følgende vilkår:
- Alle rettigheter, herunder særlig opphavsrett, til tekst og bilder, videoer, tegninger og/eller skisser
lastet opp av deg eller noen representant på vegne av idrettslaget til VELUX Gruppen, skal tilhøre
VELUX Gruppen uten begrensninger og kan brukes til alle markedsføringsformål. - Hvis mitt
idrettslag vinner donasjonen har VELUX Gruppen lov til å lage en historie om
installasjonen/donasjonen, inkludert før og etter bilder. Idrettslaget forplikter seg til å delta gjennom
intervjuer, sitater og personer på bildene. Dette materialet tilhører VELUX Gruppen uten
begrensninger, og kan brukes til alle markedsføringsformål.
- Ansatte i VELUX Gruppen kan ikke delta i kampanjen, men kan distribuere informasjon om
Kampanjen.
- Installatøren som gir tilbudet må ha fag/mesterbrev og registrert foretak, men ikke nødvendigvis
være sertifisert av VELUX Gruppen.
- Det er krevet at donasjon er installert i klubbhuset.
- I tilfelle donasjons er skattepliktig i henhold til nasjonal skattelovgivning i det land hvor idrettslaget
ligger, plikter idrettslaget å være klar over reglene og betale skatt.
- Jeg erklærer å ha fullmakt til å signere på vegne av idrettslaget og for å binde idrettslaget i
finansielle transaksjoner.

