Actievoorwaarden prijsvraag

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de BMX Papendal scholenactie - meer informatie over
de actie op www.bmxpapendal.nl/scholenactie.


Deelname uitsluitend voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisscholen uit Arnhem en
Gemeente Renkum via bmxpapendal.nl/prijsvraag



De prijsvraag loopt van 20 februari 2017 tot en met vrijdag 1 april 2017



De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 6 april



De kinderen die gewonnen hebben ontvangen hiervan een bericht via e-mail



De verdere uitvoering m.b.t. de gewonnen prijs wordt afgestemd met de school / leerkracht
van het kind



Er is 1 hoofdprijs (persconferentie TeamNL BMX’ers met clinic) en er zijn 10 tweede prijzen
(BMX-presentatie Raymon van der Biezen met clinic)



De kinderen die de prijzen winnen, winnen deze voor de hele klas



De persconferentie (hoofdprijs) wordt gehouden op donderdagochtend 20 april 2017. Niet
alleen de winnende klas maar ook een aantal andere klassen van de betreffende school mag
hierbij aanwezig zijn. Het aantal kinderen dat aanwezig mag zijn is afhankelijk van de
beschikbare ruimte in de aula van de winnende school



De clinic na de persconferentie is alleen voor de winnende klas



Uitvoering van de tweede prijzen is op 10, 11, 13, 15 en 18 april



Na afloop van de actie ontvangt iedere deelnemer een kortingsvoucher voor de BMX World
Cup. Het kind heeft gratis toegang tot de zittribune bij toegangsbewijs volwassenen op
zaterdag 6 mei of zondag 7 mei



Aan deelname aan de prijsvraag zijn geen kosten verbonden



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd



Voor deelname aan de prijsvraag worden persoonlijke gegevens gevraagd (denk aan naam /
e-mailadres)



De deelnemers dienen te garanderen dat de ingevulde persoonlijke gegevens juist zijn



Papendal heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf
deze actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij
aanpassing van de actievoorwaarden wordt de aangepaste versie zo snel mogelijk op de
website van www.bmxpapendal.nl/prijsvraag geplaatst



In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Papendal



Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden



Alle rechten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden

Voor vragen of opmerkingen over deze actie kun je contact opnemen via
evenementen@papendal.nl.

