Voorwaarden deelname aan de actie Karins tuinton
Ben je een maatschappelijke instelling, buurtvereniging, school of club vrijwilligers, en
wil je een tuinproject realiseren, geef jouw project dan op voor de verkiezing tuinproject
van de provincie. Het winnende project ontvangt van ‘Stichting een ton voor een tuin’
Karins tuinton. Per kwartaal worden 15 projecten genomineerd.
Wil je meedoen aan de verkiezing, dan zijn dit de voorwaarden waaraan jouw project
moet voldoen:
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Zorgende functie en geen commerciële doelstelling van het project;
De actie en jullie project delen en liken via de Facebookpagina van de
instelling/buurtvereniging/school/club vrijwilligers waaraan je verbonden bent.
Je moet dus wel een Facebookpagina hebben en Instagram zou leuk zijn;
Jullie deelname aan Karins tuinton plaatsen op de website (homepage) van jullie
instelling/buurtvereniging/school/club vrijwilligers, met een link naar
www.karinstuintips.nl
Vermelding van de actie in het (online)clubblad en ophangen van poster(s) van
Karins tuinton;
Activeren van vrijwilligers/bezoekers/leveranciers etc. om op jullie project te
stemmen, via website en social media;
Probeer zoveel mogelijk de plaatselijke media te interesseren voor jullie nominatie;
Begin januari 2021 maken we de genomineerde tuinprojecten bekend via het
Facebook- en Instagramaccount van Karins tuintips
en Karinstuintips.nl/eentonvooreentuin;
Een ton voor een tuin actie loopt gedurende 3 maanden met een uitloop naar 4
maanden.
De einddatum wordt gecommuniceerd via Facebook en website van karinstuintips.nl;
Alle deelnemende projecten moeten vanuit Noord-Holland binnen een paar uur te
bereiken zijn met de auto, fiets of met de boot;
Via het Facebook- en Instagramaccount van Karins tuintips en Karinstuintips.nl
houden we je op de hoogte van de nominaties en het winnende project;
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
De persoonsgegevens die in het kader Karins tuinton worden verkregen, worden
gebruikt door Stichting een ton voor een tuin en worden niet verstrekt aan derden.
Het is mogelijk dat je af en toe een mailing ontvangt met tuintips of leuke adresjes.
Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door
op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail;
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden
genomen door Stichting een ton voor een tuin;
Projecten die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname;
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Alle stappen op een rijtje:
•

Maak een kort promotiefilmpje van maximaal 2 minuten en vertel daarin waarom
jouw project moet winnen;

•

Maak het niet te moeilijk, maar zorg er wel voor dat jouw project opvalt;

•

Het zou gaaf zijn als je het logo van Karins tuintips in jouw filmpje laat zien, je kunt
het vinden op de download pagina;

•

Vul onderstaand formulier in;

•

Geef meteen alle contactgegevens door, zoals naam en telefoonnummer van de
contactpersoon en het adres van de instelling;

•

Stuur het promotiefilmpje uiterlijk 31 december 2020 in. Dat kan met WeTransfer
of b.v. met een YouTube link naar win@eentonvooreentuin.nl
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