Actievoorwaarden ‘Ontwerp je eigen WasteBoard’
Voorwaarden voor deelname Ontwerp je eigen WasteBoard
1. De actie loopt van 14 september tot en met 30 september 2017.
2. Kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen meedoen met de actie.
3. Je kunt de kleurplaat van het skateboard downloaden op
www.samsam.net/wasteboardwedstrijd
4. De ingekleurde plaat kun je opsturen naar:
Samsam
T.a.v. Wasteboardwedstrijd
Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam
Of scannen en mailen naar:
info@samsam.net
5. Er is een (1) winnaar. Een (1) ontwerp wordt uitgevoerd.
6. Aan het einde van de actieperiode bepaalt de jury welk ontwerp heeft gewonnen.
7. De winnaar krijgt bericht op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober en wordt
op de sites en kanalen van Samsam, Kidsweek, Aan de slag met afval, Supporter van
Schoon en Wasteboards.com bekendgemaakt.
8. Het ontwerp van de winnaar wordt gemaakt in de WasteBakery in Amsterdam. De
winnaar mag met maximaal 5 vrienden naar Amsterdam komen om daar te zien hoe
zijn of haar ontwerp wordt gemaakt. Kidsweek maakt een artikel over de winnaar en
het maken van het winnende ontwerp in de WasteBakery voor in de krant/ op de
website.
9. Fotomateriaal en tekst kan gebruikt worden op de sites/kanalen van de
initiatiefnemers.
Wat is verder belangrijk om te weten?
1. De deelnemers verklaren toestemming van (een) ouder(s)/verzorger(s) te hebben
verkregen voor deelname aan actie.
2. De actie is een initiatief van Supporter van Schoon en Wasteboards.com.
3. Persoonsgegevens die worden vermeld op de kleurplaat worden alleen gebruikt om
eventueel contact te zoeken, wanneer het betreffende ontwerp wint. Over de
uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland. De prijs is
persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar.
4. Supporter van Schoon, Kidsweek of Wasteboards.com kunnen niet aansprakelijk
worden gehouden voor mogelijke schade die volgt uit deelname aan de actie of het
gebruik van het Wasteboard. De algemene voorwaarden van Wasteboards zijn
onverkort van toepassing. Het gebruik van het Wasteboard is geheel voor eigen
rekening en risico.
5. Door mee te doen met de actie, ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
6. Wanneer je een ontwerp opstuurt, dan kun je hier geen aanspraak meer op maken.
Als je vindt dat er een board, nu of later, op jouw ontwerp lijkt dan heb je door mee
te doen WasteBoards toestemming gegeven het ontwerp te gebruiken en heb je
toestemming gegeven het, eventuele, auteursrecht daarop, over te dragen. Het
auteursrecht ligt dus bij WasteBoards en het staat WasteBoards vrij ieder ontwerp
te kunnen nu of later te gebruiken.

