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Retningslinjer for vervekonkurranse 2014 i Indias Barn 

 

Alle som verver minst 15 nye faddere i løpet av konkurranseperioden vinner en reise til 

India (verdi 10 000 kr). 

 

For hver nye fadder man verver får man en premie.  

 

Retningslinjer: 

  

1. Vervekonkurransen gjelder i perioden 01.01.14 til 31.12.14. 

For å kunne delta i vervekonkurransen, må meldingen om den nye fadderen være ankommet 

på post@indiasbarn.no og innen klokken 24.00 den 31.12.14 eller være poststemplet senest 

31.12.14. For at vervingen skal telle i Indias Barns vervekonkurranse 2014 må det første 

fadderbidraget være registrert på Indias Barns fjernadopsjonskonto 7874 06 23612 senest 

den 31.01.15. 

 

2. Ny verving meldes til: 

 

 Webadresse: http://indiasbarn.no/Fadder/Bli-fadder  

 E-post: post@indiasbarn.no  

 Adresse: Indias Barn, Storgata 39, 0182 Oslo 

 Telefon: 22 11 41 70 

 

3. Ververen mottar en elektronisk bekreftelse for hver nye fadder. I bekreftelsen står navnet til 

den nye fadderen og hvilken vervekonkurranse det gjelder.   

4. Resultatene av vervekonkurransen kunngjøres innen slutten av februar 2015 på Indias Barns 

hjemmeside.  

5. Vervepremiene blir tilsendt fortløpende og så fort Indias Barn har registrert den nye 

fadderens første fadderbetaling. 

6. Indiatur, verdi 10 000 kroner: 

 

a. Vinneren/vinnerne vil bli kontaktet direkte.  

b. Vinneren forplikter seg til å gjennomføre en privat reise i 2015 eller delta på 

organisert faddertur senest 1. kvartal 2016.  

c. Dersom vinneren ikke kan foreta reisen selv, kan reisen overdras til en annen fadder 

registrert hos Indias Barn. Overdragelsen må skje skriftlig innen 30.08.2015.  

d. Dersom vinneren ikke ønsker å foreta reisen går pengene til Indias Barns 

fjernadopsjonsprogram i India.  

e. Hvis vinneren velger å reise privat skal minst tre dager brukes til Indias Barns 

aktiviteter og fadderbesøk. For organisering av en privat reise gjelder ”Retningslinjer 

for besøk i India ”.  

f. Premiesummen på 10 000 kroner dekker flybillett og besøkskostnader i India. Indias 

Barn bestiller og legger ut flybillettene og overfører besøkskostnadene til CFI. Det 

eventuelle overskytende overføres vinnerens bankkonto før reisen. 

g. Vinneren må selv besørge følgende i forhold til reisen: Visum, nødvendige 

vaksinasjoner og reiseforsikringer. 

h. For øvrig gjelder ”Retningslinjer for besøk i India”. 
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