Reglement prijsvraag Opgroeien zonder alcohol
GGD Zaanstreek-Waterland
1. De prijsvraag wordt georganiseerd door GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling EBG
2. De prijsvraag staat open voor alle kinderen groep 7 die wonen in de regio Zaanstreek-Waterland.
Familie van de medewerkers van de GGD Zaanstreek-Waterland zijn uitgesloten van deelname aan
de prijsvraag.
3. Tot 15 juli 2016 kan deelgenomen worden aan de wedstrijd door middel van het maken van de
slagzin en deze in te sturen via deze website www.opgroeienzonderalcohol.nl
4. Uit de inzendingen wordt door een jury een prijswinnaar gekozen. De jury bestaat uit een
medewerker van Brijder Verslavingszorg, een ambtenaar van een van de gemeenten uit de regio
en twee medewerkers van de GGD. De winnaar ontvangt een sneakerbon.
5. De winnende slogan wordt geplaatst/gepubliceerd op www.opgroeienzonderalcohol.nl en de
website van de GGD via www.ggdzw.nl
6. De winnende slogan wordt gebruikt voor een regionale voorlichtingscampagne die medio
2016/2017 door de GGD en gemeenten wordt georganiseerd.
7. De GGD zal een persbericht maken/versturen met daarin informatie over de wedstrijd, de
winnende slagzin en de naam van de winnaar.
8. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
9. Medio oktober 2016 krijgt de winnaar persoonlijk bericht. De naam van de winnaar komt ook op de
eerder genoemde websites te staan.
10. Over de uitslag en over de toegekende prijs kan niet gecorrespondeerd worden.
11. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van slagzinnen, noch
voor onvolledig of foutief ingevulde gegevens door deelnemers.
12. De organisatoren behouden zich het recht voor de prijsvraag stop te zetten, mocht daartoe
aanleiding zijn.
13. Voor deze prijsvraag gelden de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. De organisatoren
kunnen het reglement wijzigen. In dat geval zal een nieuwe versie van het reglement zo spoedig
mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de nieuwe versiedatum.
Deelname aan de prijsvraag houdt tevens in de acceptatie van de geldende versie van het
reglement.
Zaandam, december 2015

