De website opgroeieninvlaardingen.nl is live!
Dé digitale informatieplek voor ouders met kinderen in
Vlaardingen. Je vindt er leuke vlogs van ouders, informatie
en advies van deskundigen en links naar organisaties die
jou kunnen helpen met de opvoeding, ontwikkeling,
opvang, onderwijs, gezondheid en zorg voor je kind(eren).

Deel je selfie en win een kinderfiets!
Doe met de fotowedstrijd en win een kinderfiets!
 Maak een leuke ‘opgroeieninvlaardingen’ selfie van jou
en je kind;
 Deel deze voor 1 september 2019 via Facebook of
Instagram;
 Vermeld #opgroeieninvlaardingen EN tag
@opgroeieninvlaardingen in je bericht.
 Zet je bericht openbaar, dan kunnen wij het vinden en
doe je mee aan de wedstrijd*.
 Op 1 september 2019 maken we de twee winnaars
bekend.

@opgroeieninvlaardingen

@opgroeieninvlaardingen

* De kleine lettertjes van de foto-winwedstrijd:




















Deelname aan de foto-winwedstrijd is gratis.
Deelname vindt plaats wanneer je een foto in een openbaar bericht plaatst op je Instagram
of Facebookpagina met de hashtag #opgroeieninvlaardingen én wanneer je
@opgroeieninvlaardingen tagt in je post.
Alleen foto's op persoonlijke profielen kunnen meedoen aan de fotowedstrijd;
bedrijfsprofielen zijn uitgesloten van deelname.
De looptijd van de wedstrijd is van 10 juli tot en met 30 augustus 2019.
De prijzen die worden vergeven zijn een meisjesfiets en een jongensfiets (leeftijdsindicatie:
6 jaar).
Via een privébericht op Instagram of Facebook krijgt de winnaar persoonlijk bericht.
De winnende foto’s worden gedeeld op het Instagram account en/of de Facebookpagina
van de deelnemende organisaties (zie voorzijde) in opgroeieninvlaardingen.nl.
De webredactie selecteert de twee winnende foto's. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
Alle foto's die deelnemen aan de fotowedstrijd kunnen worden gedeeld op de Instagram
en Facebookpagina van opgroeieninvlaardingen.nl
De foto's kunnen ook worden gebruikt in andere (social en online) media-uitingen van de
deelnemende organisaties.
Medewerkers van de deelnemende organisaties in opgroeieninvlaardingen.nl zijn
uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De persoonsgegevens die in het kader van de fotowedstrijd worden verkregen, worden
alleen gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname.
De deelnemende organisaties in opgroeieninvlaardingen.nl kunnen, naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd van de
wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de (looptijd van de)
wedstrijd wijzigen of aanpassen.
Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of
Facebook.
Deze fotowedstrijd is een initiatief van de deelnemende organisaties in
opgroeieninvlaardingen.nl Dé digitale informatieplek voor ouders met kinderen in
Vlaardingen.

