WEDSTRIJD
Ben jij al een WBWL-Kennislevel ijsvogel?

Growing Ideas

Wedstrijd: Waar staat je kennis aan gelijk, wanneer je een WBWL-Kennislevel
IJSVOGEL bent?

PRIJZEN
Hoofdprijs
Helikoptervlucht voor twee personen over het mooie gebied van de West
Brabantse Waterlinie! Samen met een gids kom je alles over het gebied te weten
terwijl je er overheen vliegt. Voor de winnende jongeren en kinderen geldt dat er
een volwassene (18 jaar of ouder) aanwezig moet zijn als tweede persoon.
Tweede prijs
Een diner bovenop de Pompejus! Voor volwassenen wordt er een romantisch
diner voor twee georganiseerd bovenop de Pompejus.
Voor de jongeren en kinderen organiseren wij een feestelijk diner bovenop de
Pompejus. Kom samen met je familie en/of vrienden (maximaal vier personen)
naar het diner. Let op: hierbij geldt dat er een volwassen persoon (18 jaar of
ouder) binnen de groep aanwezig moet zijn.
Derde prijs
WBWL-Explorer pakket. Een set met spullen die je sowieso kan gebruiken bij je
avontuur als WBWL-Explorer! Voor de kinderen is er een speciaal Wiebel pakket.
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DEELNAME
Deelname staat open voor iedereen in Nederland. De wedstrijd wordt volledig in
het Nederlands aangeboden. Winnaars worden opgesplitst in:
Kinderen (12 jaar en jonger). Voor de wedstrijd moet de leeftijd aangegeven
zijn op de wedstrijd website (www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd).
Jongeren (tussen de 13 en 17 jaar). Voor de wedstrijd moet de leeftijd
aangegeven zijn op de wedstrijd website (www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd).
Volwassenen (iedereen boven de 18 jaar). Voor de wedstrijd moet de leeftijd
aangegeven zijn op de wedstrijd website (www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd).
Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan. Er kan echter slechts één
persoon per familie een prijs winnen.
Inzendingen kunnen enkel individueel (op één naam ingediend worden).
De winnaars gaan akkoord met het controleren van de legitimiteit van hun
inzending. Er zal gecontroleerd worden of de winnaars daadwerkelijk de highlights
bezocht hebben en het antwoord dus legitiem verkregen is. Deze controle zal
gedaan worden aan de hand van de GPS gegevens die opgeslagen worden om
zo de voortgang van de speler te kunnen bewaren binnen de applicatie. Deze
gegevens zullen alleen voor dit doeleinde gebruikt worden en verder nergens
anders voor.

JOUW INZENDING
De inzending is de zin (subtitel) over je opgedane kennis als je bij het WBWLKennislevel IJSVOGEL bent (in de trant van: “Je opgedane kennis is als je..”).
De juiste zin moet op de website www.wbwl-explorer/wedstrijd ingevuld worden
samen met je naam, leeftijd en e-mail adres. Incomplete inzendingen zijn ongeldig.

Peerdrops		

productontwerp

belevingsontwerp

grafisch ontwerp

Mijnbouwstraat 120			KVK 27326987
2 6
2628 RX Delft			BTW NL8199.31.214.B01					
+31 (0) 6 499 09 570		
ABN AMRO 61.98.37.829
Mark@peerdrops.nl

WEDSTRIJD
Growing Ideas

Ben jij al een WBWL-Kennislevel ijsvogel?

WINNAARS
De winnaars van de drie verschillende prijzen worden geselecteerd op eerst
binnenkomende inzendingen. Hierbij winnen de eerste drie volwassenen (ouder
dan 18 jaar), eerste drie jongere (tussen de 13 en 17 jaar) en de eerste drie kinderen
(12 jaar en jonger).
Bij de inzendingen wordt er gekeken naar de exacte tijdstippen (mm:ss). Wanneer
er inzendingen exact te gelijk binnen zijn gekomen, zullen wij https://www.
naamloting.nl gebruiken om de winnaar te kiezen. Wanneer het dus zover zou
komen, wordt er gebruik gemaakt van loting.
De winnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld dat zij gewonnen hebben.
Vervolgens wordt de prijs opgestuurd of wordt er een datum geprikt. De namen
van de winnaars worden vervolgens op de Facebookpagina (www.facebook.com/
WBWL-Explorer) geplaatst, om zo iedereen op de hoogte te brengen dat de
wedstrijd afgelopen is en de winnaar bekent zijn.

TIJDLIJN WEDSTRIJD
Start moment wedstrijd is 9 mei
De wedstrijd gaat van start om 16:00. De applicatie is te downloaden via: www.
wbwl-explorer.nl/wedstrijd.
Win moment wedstrijd (exact moment onbekend)
Contact wordt met de winnaars via email gelegd. Op de Facebook pagina (www.
facebook.com/wbwl-explorer) worden de winnaar aan het publiek bekend gemaakt.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Jouw inzending
Via de website www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd vul je je antwoord zin in. Hierbij
vermeld je ook je naam, leeftijd en email. Onvolledige inzendingen tellen niet
mee.
Deelname
Deelname staat open voor iedereen in Nederland en wordt volledig in het
Nederlands aangeboden.
Deelnemers worden onderverdeeld in drie groepen:
o
Kinderen (12 jaar en jonger)
o
Jongeren (tussen de 13 en 17 jaar)
o
Volwassenen (iedereen boven de 18 jaar)
Iedereen onder de 18 jaar mag alleen deelnemen aan de wedstrijd wanneer een
ouders/verzorgers hier toestemming voor gegeven heeft.
Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan.
Per persoon kan er slecht één prijs gewonnen worden.
Er kan echter slechts één persoon per familie een prijs winnen.
Inzendingen kunnen enkel individueel ingediend worden.
Deelname is gratis.
Valsspelen wordt niet getolereerd. De inzendingen worden gecontroleerd op
legitimiteit en wanneer er sprake is van valsspelen, zal de inzending als ongeldig
verklaard worden.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Inzending
Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan.
Er is geen deadline voor het sturen van de inzendingen.
Na de bekendmaking van alle winnaars van de wedstrijd heeft het voor de
deelnemers geen zin meer om inzendingen te sturen en is de wedstrijd automatisch
afgesloten.
De antwoordzin (subtitel) moet via de website www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd
ingezonden worden. Daarbij moet de deelnemer zijn/haar naam, leeftijd en
emailadres vermelden. Incomplete inzendingen zijn ongeldig.
Het is voor de deelnemer niet mogelijk om zijn/haar inzending te vervangen en/
of aan te passen.
Uitslag
De eerste drie kinderen, drie jongeren en drie volwassene die de juiste zin
inzenden via de website www.wbwl-explorer.nl/wedstrijd en daarbij alle benodigde
persoonlijke informatie bij ingevoerd hebben (naam, leeftijd en email adres),
winnen de eerste, tweede en derde prijs.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Wij streven ernaar om de uitslag uiterlijk twee weken na (alle) winnende inzendingen
per wedstrijd bekend te maken.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Algemeen
De persoonlijke gegevens die de speler invult bij het inzenden van zijn/haar
deelname, worden alleen gebruikt om te bepalen binnen welke doelgroep de
speler valt en om contact met de winaars te kunnen leggen. De namen van de
winnaars worden wel op de Facebookpagina vermeld.
Bij het bekendmaken van de winnaars op social media (Facebookpagina: www.
facebook.com/wbwl-explorer/), zullen alleen de voornamen van de winnaars
geplaatst worden. De Facebookpagina heeft op het moment van dit schrijven een
volggroep van 100 mensen.
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