
Voorwaarden kleurplaatacte  estial  ier! 2018

1. De kleurplaatacte ‘Op wie ben je  ier’ loopt ian woensdag  21 maart tot en met maandag 2 
april 2018.  

2. Zorg dat de getekende en ingekleurde kleurplaat ioor 24 maart 2018 ioor het raam hangt 
aan de ioorzijde ian je huis in de gemeente Hiliarenbeek.

3. Alle basisschoolkinderen uit de gemeente Hiliarenbeek mogen aan deze acte mee doen.
4. 26 maart 2018 zullen de genomineerden gepubliceerd worden op de  acebook en Instagram 

pagina’s ian festial  ier.
5. Alle genomineerden gaan in een grote trommel en op 2e Paasdag 2018 om 17.00 uur worden 

er drie prijzen gekozen. 
6. Om aanspraak te maken op een prijs moet je indien je genomineerd bent op 2e Paasdag 2018

om 17.00 uur tjdens de prijsuitreiking bij het kinderprogramma aanwezig zijn.
7. De 1e prijs is een kinderfeestje bij Rocks N Riiers Klimbos ioor de winnaar + maximaal 9 

kinderen. Kinderen worden op leefijd ingedeeld qua actiiteit. Datum en tjd in oierleg met 
Rocks N Riiers Klimbos . Het kinderfeestje moet plaatsiinden ioor Pasen 2019.

8. De 2e prijs is een kinderfeestje met Zote  ote op Bioboerderij ’t Schop ioor de winnaar + 
maximaal 9 kinderen t.w.i. € 100,- ioor maximaal 3 uur. Dat is inclusief ranja en friet of 
pannenkoeken. De datum wordt in oierleg bepaald met Zote  ote en ’t Schop. Het 
kinderfeestje moet plaatsiinden ioor Pasen 2019. Eientuele extra wensen mogen worden 
doorberekend door Zote  ote of ’t Schop.

9. De 3e prijs zijn 10 grats zwemkaartjes ian  aco Sportcentrum Hiliarenbeek. De kaartjes zijn 
één jaar na uitreiking geldig en kunnen worden ingeleierd op irijdagaiond met het 
discozwemmen ian 19.15 tot 20.30 uur of op zondagochtend tjdens het familiezwemmen 
ian 10.00 tot 13.00 uur.

10. N.a.w. gegeiens + telefoonnummer ian de winnaars worden na afoop genoteerd door de 
organisate. De afandeling ian de prijzen gebeurd door de beschreien partj. 

11. Winnaars gaan er mee akkoord dat zij met een bericht op de  acebookpagina, 
Instagrampagina en website ian  estial  ier! worden iernoemd tenzij iooraf te kennen is 
gegeien dit niet op prijs te stellen.

12. Voor alle gewonnen prijzen geldt dat deze niet inwisselbaar zijn ioor geld of andere diensten
of oierdraagbaar zijn aan anderen.

13. Oier de uitslag en toekenning ian de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
14. In alle geiallen waarin deze ioorwaarden niet ioorzien neemt het bestuur ian Stchtng 

Santatum een besluit.
15. Voor eientuele iragen kunt je terecht bij het contactormulier op de website 

www.festialfer.nl.


