ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN WINACTIE
De winactie wordt georganiseerd door Stichting School & Veiligheid, voor de Week Tegen Pesten.

Deelname actie

1. Deelname aan de winactie is kosteloos.
2. Deelname vindt plaats wanneer je met je school je hebt aangemeld op het Google Kaartje op de
website van Week Tegen Pesten.
3. De prijs is één (1) Gedragen Gedrag spel voor de betreffende sector (po, vo of mbo) t.w.v. €25,00
4. Elke school of scholengemeenschap kan 1 keer deelnemen.
5. De looptijd van actie is 1 april 2021 tot 27 september 2021. Reacties na deze deadline worden niet
meer meegenomen in de loting.
6. Stichting School & Veiligheid is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of
de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
7. Het liken en delen van de Week Tegen Pesten sociale media wordt op prijs gesteld, maar heeft
geen invloed op de uitslag van de loting.
8. De inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking staan niet ter discussie.

Persoonsgegevens

1. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. Alleen gegevens van de deelnemende school.
2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

1.De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze;
bijvoorbeeld via naamloten.nl of een andere lotingwebsite.
2. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
3. De trekking vindt plaats tijdens de Week Tegen Pesten, tussen 27 september 2021 en 1 oktober
2021.
4. De winnende scholen worden tijdens de Week Tegen Pesten telefonisch op de hoogte gesteld.
5.Over de winnaars wordt niet zonder toestemming van deze scholen extern gecommuniceerd.
6.Deelnemende scholen die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
7. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
8. De prijs wordt in de week ná de Week Tegen Pesten verzonden.
9. Stichting School & Veiligheid is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of vertraging bij
het verzenden van de prijs.

Contact

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Stichting School & Veiligheid.

Stichting School & Veiligheid
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoon: 030 – 285 6616
E-mail: info@schoolenveiligheid.nl

