Du er med i den kreative pakkekalender… Dejligt at du vil lege med. Her er lige en
opsummering af reglerne – og diverse informationer.
Gaven, som du skal sende skal være en kreativ, hjemmelavet gave. Prisen på gaven
skal bare være indenfor rimelighedens grænser... Altså ikke for dyr og ikke for billigt.
Men dejlig kreativ!
Gave-ven er den, som du skal sende en gave til. Du får navn, adresse og blog på din
gave-ven. Så kan du evt. kigge forbi hendes blog og se, hvem hun er! Endvidere får
du en deadline på, hvornår gaven sidst skal være ankommet til modtager! Det er
vigtigt at overholde dette, så din gave-ven kan åbne sin gave på den rigtige dato.
Husk at fortælle din gave-ven hvem, som er afsender ved at oplyse både dit navn og
blog, når du sender gaven.
Åbne-dato er den dag, som du skal åbne din gave. Du skal gerne modtage din gave
et par dage før, så du evt. kan nå at komme på posthuset efter den. På åbne-datoen
skal du åbne gaven, lave et indlæg på din blog, hvor du viser gaven frem samt linker
til afsenderen. Det er også vigtigt at overholde "åbnedatoen".
Hvis du ikke modtager en pakke – så giv mig besked pr. unikarina@unikarina.dk.
Hvem åbner hvornår? Hver morgen fra 1. - 24. december vil der hos unikarina.dk
være links til de blogge, hvor du kan se dagens gaver. Forhåbentligt kan du blive
inspireret til nye projekter eller gaver.
Billede-galleri på unikarina.dk var intentionen. Men pga. de mange tilmeldte vil det
blive et kæmpe arbejde, siden vil blive for tung at oploade, samt jeg ønsker ikke en
risiko for at crashe min egen side. Jeg har derfor fundet en anden løsning. Jeg har
lavet en side på Facebook, som hedder Den Kreative Pakkekalender. Her kan man evt.
oploade sine billeder – skrive kommentarer og debattere.

Af hjertet tak til jer hver især for at I vil være med. Jeg er glad og stolt over, at så
mange vil lege med. Nu er det op til jer at være med til, at det bliver en succes.

Kreative hilsner fra
Karina

