November-december 2020

Bästa mottagare.
Vi vill önska dig och din familj en god och varm jul. Med det bifogade presentkortet Jul i sinnet kan du för din
familj inhandla mat till ert julbord.
Jul i sinnet är Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors insamling tillsammans med Yle för
att hjälpa barnfamiljer i Finland. Med intäkterna från insamlingen delas 21 000 matpresentkort ut till
barnfamiljer som behöver stöd.
Värdet på presentkortet är 50 euro. Kortet gäller 7–31.12.2020. Presentkortet gäller i K-Citymarket, KSupermarket och K-Market samt i S-gruppens matvaruaffärer Prisma, S-Market, Sale och Alepa samt i Food
Market Herkku.
Presentkortet är till dig personligen. Kontrollera att ditt namn står på presentkortet. Ifall ditt namn saknas på
presentkortet, vänligen kontakta den instans du fått kortet av. När du med presentkortet i affären betalar
dina inköp ska du vara beredd att bestyrka din identitet med ett officiellt identitetskort eller
uppehållstillstånd.
Presentkortet får inte överlåtas till någon annan. I undantagsfall, p.g.a. personligt förhinder, kan kortet
inlösas av en annan person än den vars namn står på kortet. Men det kräver att du som presentkortets
ursprungliga mottagare ger personen i fråga en fullmakt. Uppge i fullmakten den befullmäktigades
personuppgifter (efternamn, förnamn, födelsedatum) och ange att du befullmäktigar personen att använda
presentkortet Jul i sinnet (ange kortets nummer) för köp av julmat. Underteckna fullmakten med ort, datum
och din underskrift med namnförtydligande. Den befullmäktigade bör kunna bestyrka sin identitet med ett
officiellt ID-kort när han eller hon betalar inköpen vid kassan. Mottagarens namn på presentkortet får inte
ändras.
Presentkortet Jul i sinnet är avsett för att inhandla matvaror. Tillståndet till penninginsamlingen förutsätter
att största delen av uppköpen är matvaror, till vilka också julläckerheter såsom choklad och motsvarande
räknas. Även enstaka hushållsförnödenheter såsom bakplåtspapper, diskmedel, blöjor el. dyl. kan köpas i
samband med matuppköp. Med presentkortet kan man inte köpa tobak eller drycker som innehåller alkohol.
Presentkortet ska användas som ett engångsuppköp vid kassan och man får inte pengar tillbaka.
Mer information om kampanjen och presentkortet: hyvajoulumieli@mll.fi. Du kan också vid behov be om
mer information eller sända oss respons om presentkortet och berätta om dess betydelse för dig och din
familj via adressen hyvajoulumieli@mll.fi. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Med önskan om en god juletid,
Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors

