Actievoorwaarden Kleurwedstrijd
Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de kleurwedstrijd waarbij je een bezoek aan
de Dierenambulance Limburg Zuid kunt winnen. Je mag naar dit bezoek één vriendje of
vriendinnetje naar keuze meenemen en jullie zijn tussen 4 – 12 jaar.
Om kans te maken op deze prijs moet je een volledig ingevulde hanger / uil inleveren. Knip
de uil uit en maak de meest bijzondere uilenhanger die je ooit hebt gezien!!
Het inleveren van de hanger kan op verschillende manieren. Per post, of per mail. Als je de
hanger naar ons mailt, moet deze wel duidelijk zijn gefotografeerd of gescand. Het inleveren kan tot en met vrijdag 16 juni 2017. Uilenhangers zijn alleen te downloaden via onze
website.
Op maandag 19 juni maken wij bekend wie de mooiste hanger heeft gemaakt en de grote
winnaar is! De winnaar wordt zowel op onze site, als op onze Facebookpagina bekend gemaakt en uiteraard krijgt diegene ook nog een mail van ons. Binnen 2 weken neem je dan
contact met ons op voor het maken van de afspraak.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie verstrekken, komen niet in aanmerking
voor een prijs. De ingeleverde uilen worden gepubliceerd op onze website. Uiteraard zijn
je gegevens niet zichtbaar. Mocht je niet willen dat wij je tekening openbaar maken, geef
dat dan bij ons aan. Ook als je niet wilt dat we (mocht je winnen) je naam bekend maken op
Facebook. We zouden het erg jammer vinden als je niet met de kleurwedstrijd doet, omdat
dit je tegen houdt. Dus laat het ons gerust weten! Wij respecteren je privacy!!
De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
DALZ behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de
actie voortijdig te beëindigen.
In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van DALZ.
Stichting Dierenambulance Limburg Zuid (DALZ)
Francois de Veijestraat 9
6221 AB Maastricht
info@dalz.nl
0900 – 4433224 (50 cpm)
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