
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Konkurrencebetingelser:	  
	  
Æstetisk	  Læring	  afholder	  julekonkurrence	  i	  december	  2015.	  	  
	  
Konkurrencen	  løber	  fra	  1.	  Dec.	  2015	  –	  24.	  Dec.	  2015	  kl.	  12.00	  
	  
Vinderne	  udtrækkes	  blandt	  ALLE	  de,	  der	  er	  tilmeldt	  Æstetisk	  Lærings	  
nyhedsbrev	  på	  dagen	  for	  udtrækningen.	  Man	  har	  som	  tilmeldt	  på	  
nyhedsbrevet	  således	  chance	  for	  at	  vinde	  flere	  gange,	  så	  længe	  man	  er	  
tilmeldt	  nyhedsbrevet.	  
	  
Der	  er	  ingen	  købspligt	  og	  man	  kan	  til	  enhver	  tid	  framelde	  sig	  nyhedsbrevet	  
igen.	  
	  
Vinderne	  udtrækkes	  henholdsvis:	  
	  
Søndag	  d.	  	  6.	  Dec.	  2015	  kl.12.00:	  	  
Der	  udtrækkes	  2	  vindere.	  
Gevinsterne	  er:	  2	  stk.	  e-‐hæfter:	  Gør	  ALLE	  dine	  elever	  aktive	  i	  diskussioner	  på	  
klassen	  –	  med	  vurderingsøvelser!	  
	  
Søndag	  d.	  	  13.	  Dec.	  2015	  kl.	  12.00:	  
Der	  udtrækkes	  2	  vinder.	  	  
Gevinsterne	  er:	  1	  stk.	  e-‐hæfte	  &	  1	  stk.	  trykt	  hæfte:	  Gør	  ALLE	  dine	  elever	  
aktive	  i	  diskussioner	  på	  klassen	  –	  med	  vurderingsøvelser!	  
	  
Søndag	  d.	  	  20.	  Dec.	  2015	  kl.	  12.00:	  
Der	  udtrækkes	  2	  vindere.	  
Gevinsterne	  er:	  2	  stk.	  trykte	  hæfter:	  Gør	  ALLE	  dine	  elever	  aktive	  i	  
diskussioner	  på	  klassen	  –	  med	  vurderingsøvelser!	  



	  
Torsdag	  d.	  	  24.	  Dec.	  2015	  kl.12.00:	  
Der	  udtrækkes	  3	  vindere.	  
Gevinsterne	  er:	  2	  stk.	  trykte	  hæfter:	  Gør	  ALLE	  dine	  elever	  aktive	  i	  
diskussioner	  på	  klassen	  –	  med	  vurderingsøvelser!	  
&	  
Hovedgevinsten:	  1	  stk.	  deltagelse	  på	  kurset:	  Gør	  ALLE	  dine	  elever	  aktive	  i	  
diskussioner	  på	  klassen	  –	  med	  vurderingsøvelser!	  
Vinderen	  kan	  vælge	  én	  af	  to	  kursustidspunkter:	  
Sjælland:	  d.	  6.	  April	  på	  Tune	  Kursuscenter	  
Jylland:	  12.	  April	  på	  Remisen	  Brande	  
	  
OBS:	  Alle	  vinderne	  bliver	  kontaktet	  direkte	  samt	  offentliggjort	  på	  
henholdsvis	  Æstetisk	  Lærings	  facebook-‐side	  samt	  via	  Æstetisk	  Lærings	  
nyhedsbrev.	  
	  
	  
OBS:	  
Gevinsterne	  kan	  ikke	  ombyttes	  til	  rede	  penge.	  
	  
I	  tilfælde	  af	  at	  vinderen	  ikke	  ønsker	  eller	  ikke	  har	  mulighed	  for	  selv	  at	  
deltage	  på	  kurset,	  kan	  pladsen	  videregives	  til	  en	  anden	  ifølge	  aftale	  med	  
Æstetisk	  Læring.	  
	  
I	  tilfælde	  af	  at	  et	  kursus	  bliver	  aflyst,	  kan	  vinderen	  få	  et	  tilsvarende	  
kursusforløb	  på	  et	  andet	  tidspunkt,	  der	  er	  nærmere	  fastsat	  af	  Æstetisk	  
Læring.	  
	  

Venlig	  hilsen	  
Susanne	  B.	  Storm	  

	  
	  
	  
	  
	  


