VIGTIG INFORMATION OM LILLEBROR LOTTERIET 2021
Efter trykning af lotteriet er salgsperioden, på grund af Covid-19, med tilladelse fra
Spillemyndigheden, forlænget fra sidste salgsdag den 6. juni til sidste salgsdag den 4. juli 2021.
Tilmelding til Lillebrorlotteriet
Det er muligt at tilmelde sig lotteriet i hele salgsperioden. I har fuld returret på usolgte lodder, ligesom I
har mulighed for at bestille ekstra lodder, hvis I løber tør.
I skal først afregne, når lotteriet er slut, og har derfor ingen økonomisk risiko ved at deltage. Den eneste
omkostning I har, er ved returnering af usolgte lodder.
Salg af lodder
Salgsperioden er fra den 27. februar til den 4. juli 2021 efter tilladelse fra Spillemyndigheden gældende for
hele Danmark.
Hvis I ønsker det, hjælper Børnehjælpsdagen gerne med at oprette et MobilePay nummer til jeres salg. For
yderligere oplysninger kontakt Kenneth Tingberg på kt@bhd.dk
Et lod sælges for 30 kr. og vi skal bede jer informere alle jeres sælgere om, at det IKKE er tilladt at sælge
lodder til en anden pris og uden for salgsperioden.
Levering af lodder
Vi begynder udsendelsen af lodderne i uge 7. Lodderne bliver sendt til den ansvarlige for salget med mindre
anden leveringsadresse er oplyst. Bestilling af ekstra lodder modtaget inden kl. 12, bliver normalt sendt
samme dag.
Sammen med lodderne fremsender vi følgende formularer:
•
Flyer med nye frister for salg og indløsning af gevinster - flere kan printes fra vores hjemmeside.
•
Returseddel – til returlodder og beregning af afregning.
•
Regnskab over udleverede lodder – til at holde styr på jeres sælgere og udleverede lodder (VIGTIGT)
•
Selvklæbende ”plastlomme” til at lægge retursedlen i, og sætte uden på pakken med returlodderne.
•
A4 plakat - kan sættes op ved salgssteder, evt. forretninger m.v.
Afregning af solgte lodder
Efter endt salgsperiode gør I regnskabet op og beholder jeres andel af pengene.
Hvis I har tilmeldt jer senest den 24. februar, tjener I automatisk en fast provision på 15 kr. pr. solgt lod,
uanset hvor mange lodsedler I har solgt.
Hvis I har tilmeldt jer efter den 24. februar er provisionen differentieret, det vil sige:
•
14 kr. pr. solgt lod, hvis I har solgt alle lodder, som I har bestilt/genbestilt
•
12 kr. pr. solgt lod, hvis I returnerer usolgte lodder
Sidste frist for afregning og indbetaling er den 15. august 2021.
Husk at gemme kvitteringerne for indbetalinger. Afregning indbetales på bankkonto 9173-9842489.
Husk altid at oplyse jeres medlemsnummer ved indbetalingen.
Returnering af usolgte lodder
Den 15. august 2021 er sidste frist for returnering af usolgte lodder. Lodderne skal returneres samlet.
Retursedlen lægges i den medfølgende selvklæbende ”plastlomme”, og klæbes uden på returpakken.
Pakken må ikke indeholde andet end lodder, da den ikke åbnes ved modtagelsen, men vil indgå i
efterfølgende revisionsmæssig kontrol. Den eneste omkostning, I har, er ved returnering af usolgte lodder.
Børnehjælpsdagen godskriver jer for det antal lodder, I oplyser på retursedlen. Pakken bedes forsynet med
jeres medlemsnummer, som står på retursedlen samt antal returlodder. Har I ingen returlodder, så send en
mail til lotteri@bhd.dk om, at I har solgt alle lodderne.
Hvad er foreningen ansvarlig for?
I er økonomisk ansvarlig for de udleverede lodder. Den eneste undtagelse er tyveri/brand, hvor der
foreligger politianmeldelse. Ved modtagelse af politianmeldelse godskrives lodderne som returlodder.
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på 3530 9300 eller sende en mail på
lotteri@bhd.dk
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