AC TI EV OO RWAA RD EN

WIN EEN REIS #ZIEN MET MIJN EIGEN OGEN
DEELNAME
Om deel te mogen nemen dien je:
• Op 31 mei 2019 minimaal 21 jaar oud te zijn;
• Stichting Zending+Gemeente toestemming te geven je persoonlijke gegevens:
> te verwerken voor de administratieve afhandeling van deze actie
> te gebruiken om je het gratis magazine van Z+G toe te sturen
> te gebruiken voor publicitaire doeleinden, uitsluitend indien je de actie wint. Denk aan een
reisverslag, of blog, o.i.d dat we publiceren in het magazine van Z+G en/of social media van Z+G.
Familieleden van zendelingen, TFC leden en bestuursleden van Z+G zijn uitgesloten van deelname.
REISDOEL EN REISPERIODE
Bestemming, reisduur en moment van reizen worden bepaald in overleg tussen jou en de
zendeling(en) die jou ontvang(t)(en).
KOSTEN
Stichting Zending+Gemeente draagt zorg voor:
• Alle reiskosten van en naar de zendeling / het zendingsproject: (retour-) vliegticket en eventuele
inlandse busreis.
> Reiskosten gerekend vanaf Schiphol;
> Vliegtickets op basis van economy klasse.
• Verblijf (kost en inwoning) bij één van de deelnemende zendelingen, naar keuze van de winnaar;
• € 200,- zakgeld.
Zelf dien je zorg te dragen voor:
• Een eventueel visum (afhankelijk van het land waar je naartoe gaat);
• Eventuele inentingen (afhankelijk van het land waar je naartoe gaat);
• Een reisverzekering;
• Overige privé-uitgaven.
BEPALING EN BEKENDMAKING WINNAAR
Maximaal 1 formulier per persoon. De gewonnen reis is niet overdraagbaar aan een ander persoon.
De winnaar zal gekozen worden door het bestuur van Zending+Gemeente. Hierbij zal gekeken
worden naar de motivatie van de deelnemer. De winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd en vervolgens
op website bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
LOOPTIJD ACTIE
Deze actie loopt tijdens de Pinksterconferentie van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2019.
Het formulier voor deelname aan de actie dient uiterlijk maandag 10 juni 2019 om 16.00 uur binnen
te zijn in de stand van Stichting Zending+Gemeente.

