Voorwaarden tips leerkrachten voor zelfstandig schoolfruitbeleid
1.

De tips/wijzen van aanpak over hoe de school tot zelfstandig schoolfruitbeleid komt,
kunnen worden ingediend van 9 januari tot 17 februari 2014 bij het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit, Wageningen University. Inzendingen die na 16 februari
2014 worden ontvangen door het Steunpunt, Wageningen University, worden niet
meegenomen bij de beoordeling.

2.

Per school kan maximaal één tip/aanpak worden ingezonden.

3.

Alleen leerkrachten van Nederlandse basisscholen die deelnemen aan EU-Schoolfruit
2013-2014 mogen een tip/aanpak inzenden. Enkel inzendingen van deze scholen
kunnen een beloning ontvangen.

4.

Inzenden kan alleen door uw tip/ervaring te uploaden via
www.euschoolfruit.nl/tipsschoolfruitbeleid.

5.

Onheuse uitingen of uitingen die tegen de menselijke waardigheid indruisen, worden
zonder overleg verwijderd en zijn altijd herleidbaar tot diegene die de tip/aanpak heeft
ingezonden en bevestigd.

6.

Het team EU-Schoolfruit behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen,
wanneer de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige,
onjuiste of misleidende informatie heeft opgegeven of op enigerwijze de wetgeving
heeft overtreden, de deelnemer uit te sluiten, op enig moment te diskwalificeren of te
weigeren de beloning toe te kennen.

7.

Het team EU-Schoolfruit beloont de eerste 300 scholen die een bruikbare en/of
originele tip/aanpak uploaden voor het EU-Schoolfruitprogramma. Het team EUSchoolfruit beoordeelt welke tips/wijzen van aanpak bruikbaar en/of origineel zijn en
wijst op basis daarvan de winnaars aan.

8.

Beloning:
-Pakket van vier soorten groente-/kruidenzaadjes
-Als de school vanaf 17 februari 2014 tot de zomervakantie een schoolfruitabonnement
bij één van de vier EU-Schoolfruit leveranciers afsluit voor minimaal 2 stuks
groente/fruit per leerling per week, dan mag de school worden aangemeld voor EUSchoolfruit 2014-2015, indien de EU-Schoolfruitregeling doorloopt.

9.

De beste ingezonden tips/wijzen van aanpak worden gepubliceerd op
www.euschoolfruit.nl/tipsschoolfruitbeleid. Bij iedere gepubliceerde tip/aanpak wordt
de naam van de school en plaats van de school zichtbaar. Scholen gaan akkoord met
publicatie van de tip/aanpak, schoolvermelding en plaats van de school in uitingen van
het Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit, Wageningen University. Dit kan door
vermelding op www.euschoolfruit.nl en via persberichtgeving.

10. De beloning is niet inwisselbaar voor contanten.
11. De winnende school wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de te ontvangen
beloning. Dit bericht wordt gestuurd naar het e-mailadres dat in de online tool bij
uploaden is opgegeven. Deelnemers die geen bericht ontvangen, krijgen geen beloning.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en/of getelefoneerd.
12. De scholen met de meest bruikbare en/of originele tips/wijzen van aanpak worden op
de website van EU-Schoolfruit geplaatst. Per school mag één tip/wijze van aanpak
worden geüpload.
13. De gegevens die de aanmelder in het uploadformulier opgeeft, worden alleen gebruikt
voor het toesturen van de beloning (4 zakjes groente-/kruidenzaadjes) en, bij
voortzetting met een schoolfruitabonnement bij een van de vier schoolfruitleveranciers,
een eventuele aanmelding voor EU-Schoolfruit 2014-15. De aanmelding voor EUSchoolfruit 2014-15 hangt af van de beslissing van de daartoe bevoegde autoriteit of het
EU-Schoolfruitprogramma in schooljaar 2014-15 wordt voortgezet.
14. Het team EU-Schoolfruit behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
reden deze actie stop te zetten of te wijzigen.
15. Deelname aan deze actie houdt acceptatie van de actievoorwaarden in. Betwisting van
de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

Vastgesteld op 3 januari 2014.

