Kjære klubbmedlemmer!
Vi er kunde i Søgne og Greipstad Sparebank og er dermed kvalifisert til å delta i årets julekalender.
Det er et stort og flott gavedryss til lag og foreninger som er kunder i banken (se nedenfor).

Hjelp oss til å vinne en skikkelig premie !!!!!
Be slektninger, venner og kjente om å anbefale Søgne Bridgeklubb!
Gå inn på https://sgsparebank.no/

Se konkurransereglene som er kopiert inn her:
Søgne og Greipstad Sparebank sin JULEKALENDER for lag og foreninger 2018
Vi deler ut kr. 100.000,- til årets julekalender
Vi gjentar suksessen med et ekstra gavedryss til lag og foreninger som er kunder i banken. Nytt av året er at
det er antall stemmer som bestemmer fordelingen av gavene. Det laget/foreningen som får flest stemmer
får kr. 30.000,- på Julaften, nest flest stemmer får kr. 15.000,- på lille Julaften. . osv.
DU kan være med å påvirke hvem som blir nominert. Det er kun mulig å avgi EN stemme pr. person, så
her er det om å gjøre å mobilisere engasjement!
1-20. desember kr. 2.000,21. desember kr. 5.000,22. desember kr. 10.000,23. desember kr. 15.000,24. desember kr. 30.000,Vi setter ingen premisser for gaven, men håper den kommer til nytte for medlemmene i laget/foreningen.
Konkurranseregler:


Nominasjonsperioden varer fra 1. november til 26. november



Fyll ut hvilket lag/forening du ønsker skal få din stemme



Det er kun mulig å avgi EN stemme pr. person. Det er likevel ingen begrensing på hvem som
stemmer, så her er det bare å ringe en venn!



Fordelingen av gavene blir foretatt i banken basert på antall nominasjoner, og vinnerne blir
publisert på Facebook daglig i perioden 1-24. desember



Lik oss på Facebook og del gjerne siden. På denne måten får vi stort engasjement i bygdene våre



Lag og foreninger som ikke har sitt kundeforhold i banken blir ikke med i fordelingen



Husk at det ikke er størrelsen på laget/foreningen som avgjør fordelingen, det er hvor mange
nominasjoner det enkelte lag greier å skape!

