Wedstrijdvoorwaarden Creatief voor Autisme
Maak een sjaal of wasknijperzakje en stuur het voor 15 maart 2017 op naar VN Clean, Amersveldestraat
237, 8610 ZARREN samen met het volledig ingevulde deelnemingsformulier. De inzendingen worden
verkocht ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme.
Inzendingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
U kan gebruik maken van eender welke technieken of materialen: naaien, breien,
vilten, knutselen,... De enige voorwaarde is dat je inzending bruikbaar en verkoopbaar moet
zijn.
Iedereen kan deelnemen (ook groepen) en er staat geen basisniveau van vaardigheden op deze
actie. Alle inzendingen moeten wel afgewerkt en door uzelf gemaakt zijn.
Bij deelname aan deze actie gaat u ermee akkoord dat uw inzending eigendom wordt van VN
Clean en verkocht of geveild wordt ten voordele van autisme. U krijgt na afloop het
voorwerp dus niet terug.
De inzendingen worden op 2 verschillende tijdstippen beoordeeld:
Inzendingen voor 31 december 2016
Inzendingen voor 15 maart 2017
Deelnemers kunnen tal van prijzen winnen waaronder cadeaubonnen.
De inzendingen kunnen zowel op de website van VN Clean als op de Facebookpagina en mogelijk
via andere mediakanalen verspreid worden. Deze actie wordt over heel Vlaanderen verspreid en
kan dus ook voor u als deelnemer meer positieve naambekendheid teweeg brengen.
Deelnemen kan zo vaak als u wenst.
Deelnemers zullen in volgende leeftijdscategorieën verdeeld worden: Groep of individu 6-12
jaar, Groep of individu 12-18 jaar, +18 jaar.
Voor de aankoop van materialen krijgen Femmaleden korting bij de stoffenwinkels op deze
pagina: http://www.femma.be/nl/voordelen
Wie als groep wenst deel te nemen of een naaibazaar op punt wil zetten mag ons zeker
contacteren zodat wij dit kunnen helpen organiseren.
Gelieve bij uw deelname een korte omschrijving toe te voegen die uw inzending omschrijft (zie
deelnemingsformulier)

Welk doel we steunen:
De Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk
samen. VVA wil mensen zelf in beweging krijgen, ze inspireren, ze ervan overtuigen dat het anders kan.
Empowerment van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme vergroot namelijk hun
levenskwaliteit. Hun ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar
diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. Meer informatie over VVA kan je vinden op hun website
http://www.autismevlaanderen.be

Wie we zijn:
VN Clean is een schoonmaakbedrijf dat al sinds 2007 actief is. Bovendien zijn wij sinds 2010 ook gestart
met onze eigen VN Clean Shop, de enige echte schoonmaakwinkel die voor iedereen toegankelijk is. Dat
we ook aan het goede doel denken bewijst onze eerste 'schorten voor autisme' actie waarbij we 981€
konden schenken aan de VVA. De vorige editie van creatief voor autisme bracht 732 € op.
Voor meer info over de actie of promotiemateriaal neem een kijkje op www.vnclean.be of contacteer ons
via onderstaande gegevens.
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