INSPIRATION
til jeres indsamling
Inspiration til indsamlingsaktiviteter
Vi har samlet nogle gode ideer til indsamlingsaktiviteter, som er
nemme at gå i gang med. Men lad endelig fantasien få frit løb. Det
handler om, at I skal få en uforglemmelig og sjov dag sammen, hvor I
samtidig er med til at gøre en forskel.

•

Motionsløb
F.eks. en fast rute eller runder på et stadion, hvor eleverne løber,
så mange runder de kan. Eleverne får familie, venner og ikke
mindst det lokale erhvervsliv til at donere et beløb pr. km/runde
som eleverne løber.

•

Nabohjælp
Eleverne kan hjælpe skolens naboer eller venner og familie med
praktiske gøremål – havearbejde, malerarbejde, gadefejning mv.

•

Auktion
Eller salg – eleverne sætter egne og sponserede ting på en
auktion, eller sælger hjemmelavede ting, kager, snobrød og lign.

Gratis materialer

Vi har samlet forskellige materialer, som I kan downloade for at få
mere synlig opmærksomhed omkring jeres indsamling. Det er bl.a.
vimpler, logoer, diplomer mv. I kan downloade og printe materialerne
nemt her:
https://knaek.cancer.dk/da/materiale
Hvis I vælger at lave aktiviteter på jeres efterskole, sender vi også
gerne en lille portion materialer i form af balloner, postkort og
tatoveringer, som I kan bruge. For at få disse skal I tilmelde jer på
mail: knaekcancer@cancer.dk
Vi sender materialerne ud i starten af oktober 2022.

Støttelogo

Når I samler ind til Knæk Cancer, må I bruge Knæk Cancer støttelogoet til
frivillige. Dermed kan I vise, at støtter Knæk Cancer med jeres aktiviteter.
Når I bruger logoet skal I være OBS på følgende:
Sådan må I bruge logoet:
• Logoet må bruges i forbindelse med jeres aktivitet eller indsamling
• Sæt det på jeres Facebookside, flyers, plakater eller andet I laver til
jeres aktivitet
Sådan må I ikke bruge logoet:
• Logoet må som udgangspunkt ikke bruges af virksomheder
• Virksomheder der ønsker at støtte jer, må ikke sælge varer til fordel for
indsamlingen, men de må gerne støtte jer med f.eks. ting, varer, kager,
lokaler, tøj, sponsorerede præmier eller andet
• Logoet må ikke beskæres eller ændres.

Jeres indsats gør en forskel

Når vi står sammen, kan vi gøre en forskel. Uden frivillige til at lave
aktiviteter og indsamlinger rundt i landet, var der ingen Knæk Cancer
Vi er meget taknemmelige for, at I og jeres efterskole har valgt at starte
jeres egen indsamling til fordel for Knæk Cancer. Jeres indsats nytter og
er med til at gøre en forskel.

?

Spørgsmål

Har I spørgsmål kan I læse nærmere her:
https://knaek.cancer.dk/da/content/spoergsmaal-og-svar
Hvis I har brug for hjælp, så er I også altid mere end velkomne til at kontakte os på:
knaekcancer@cancer.dk eller tlf.: 3525 7784
Vi glæder os til at følge jeres indsamling!

VIGTIG INFO

Sådan overdrager I pengene

Vi opfordrer jer til at oprette en online indsamling på https://knaek.cancer.dk/da/start-indsamling
– i jeres efterskoles navn. Med en online indsamling, er der flere fordele:

•
•
•
•

I kan løbende sætte penge ind
Folk kan følge med i, hvor meget I får indsamlet
I kan nemt dele den på de sociale medier
I får jeres eget unikke SMS nummer, som folk kan donere til.

I kan læse mere om aktiviteter, materialer og online indsamlinger her:
https://knaek.cancer.dk/frivillig
Alternativt kan I også ringe til callcenteret lørdag aften d. 29. oktober og overdrage pengene.
Der vil man kunne betale med betalingskort eller få tilsendt en faktura.
Alle indsamlinger – både online og via callcenteret -, der når 10.000 kr. eller derover vises automatisk under
Knæk Cancer Liveshowet lørdag den 29. oktober 2022 på TV 2, hvis I indbetaler efter gældende deadlines.
Det får I automatisk info om, når I opretter indsamling på sitet.

