
Winactie - 2 uur Cultuur in je Klas

Algemene voorwaarden

DEELNAME ACTIE

● Deelname aan deze actie is kosteloos.
● Wij geven 3x een workshop Cultuur in je Klas van 2 uur weg.
● Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer het deelnameformulier op

www.cultuurinjeklas.nl/winactie heeft ingevuld en een bevestiging per mail heeft
ontvangen.

○ Eenmalige deelname per persoon.
○ Per aanmelding mag één klas opgegeven worden. Als school kun je

meerdere klassen aanmelden. Let op: bij de loting trekken we vooraf één
klas eruit die meedoet aan de loting.

○ Deelname aan deze actie is alleen mogelijk door leerkrachten die
werkzaam zijn in het basisonderwijs.

● Meedoen kan tot en met zaterdag 26 november 2022. Op donderdag 1 december
2022 maken wij de winnaars bekend.

PERSOONSGEGEVENS

● Persoonsgegevens van deelnemers worden verzameld op een interne
contactlijst. De naam van de school, klas en naam van de leerkracht worden
gedeeld met het Cultuurfonds ter ondersteuning van het projectplan ‘Digitaal
Cultuur in je Klas’.

● Persoonsgegevens van deelnemers worden gebruikt voor het aanmelden van de
Cultuur in je Klas nieuwsbrief.

● Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

WINNAAR

● De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een fysieke loting op
video. Deze video wordt als bekendmaking geplaatst op het Facebook en
Instagram kanaal van Cultuur in je Klas.

● De winnaar van de actie wordt per e-mail gecontacteerd om een datum in te
plannen voor de workshop voor begin 2023.

● Wanneer de winnaar niet binnen twee weken reageert op het mailcontact, wordt
er een nieuwe winnaar aangewezen.

● Deelnemers die niet hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte
gesteld.

● Het is niet mogelijk de gewonnen workshop om te ruilen voor een geldbedrag.
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