Nedenstående oplysninger er udarbejdet efter anvisning fra Spilmyndigheden i Danmark, i forbindelse med lov om
anmeldelse af almennyttige lotterier. Fra anvisningen fremgår det, at de nedenstående 10 punkter skal fremgå på
lodseddel, opslag, en skriftlig vejledning eller lignende. Ved arrangementer hvor der afholdes flere lotterier, skal
oplysningerne fremgå for hvert lotteri på lodseddel, opslag eller lignende.
1.

Arrangørens navn og hjemsted (Foreningen der afholder)
Korsbæk Fodbold

2.

Formålet med det almennyttelige lotteri
Finansiering af kunsgræsbane

3.

Prisen for deltagelse
kr. 5,- pr. lod

4.

Det samlede antal lodder i lotteriet
4000 stk.

5.

Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgiften (skal fremgå inden salget begynder)
1. præmie: Entre for 25 personer til Katrines Gaard, værdi op til kr. 2500,2. præmie: Senjen ONE Kokkekniv 21 cm. værd kr. 660,3. præmie: Senjen ONE Kokkekniv 18 cm. værdi kr. 623,4.-8. præmie: Køretur i hestevogn, værdi kr. 500,9. præmie: Signeret spillertrøje str. 152, værdi kr. 500,10. præmie: Id Black Shampoo & hair voks til herre, værdi kr. 298,11. præmie: Waterclouds volume shampoo & conditioner samt rescue 911 fra Id Hair, værdi kr. 295,12. præmie: Børneklipning /m hårvask, værdi kr. 275,13.-15. præmie: ½ times massage, værdi kr. 199,95,16.-17. præmie: Hvedekimcreme, værdi kr. 125,18.-23. præmie: Årstidens bilvask, værdi kr. 119,95,24.-33. præmie: Billet til hjemmekamp, værdi kr. 100,34. præmie: Sheabutter, værdi kr. 85,00,35.- 42. præmie: Gavekort til 1 franskbrød og 1 rugbrød, værdi kr. 62,-

6.

Det tidsrum, hvori det alminnyttige lotteri afholdes (salgsperioden)
1. marts 2020 – 30. april 2020

7.

Hvornår lodtrækningen foretages (ved lotteriets afslutning = afslutning af salgsperioden)
1. maj 2020

8.

Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted (fx i ugen efter afslutningen af salget)
Vindernumrene offentliggøres på www.korsbækfodbold.dk
i uge 19 – 2020, umiddelbart efter lotteriets afslutning.

9.

Sted og sidste frist for gevinstudlevering (fx foreningens navn og hjemsted eller klubhuset)
Gevinster udleveres fra adresse Algade 10 i Korsbæk. Sidste frist for udlevering er 30. maj 2020.
Uafhentede gevinster tilfalder Korsbæk Fodbold.

10. Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt (senest 6. mdr. efter afslutningen)
Et revideret lotteriregnskab gøres offentligt tilgængeligt på www.korsbækfodbold.dk 30. juni 2020.

