Actievoorwaarden afvalcampagne
Actie “Open over afval”
Deze actievoorwaarden houden verband met de actie “Open over afval”. De actie
wordt georganiseerd door de Gemeente Purmerend en Gemeente Beemster
(later te noemen als ‘de gemeente’) in samenwerking met Devani Creative.
1. Algemeen.
1.1. De actie loopt van 15 juli 2019 t/m 25 augustus 2019.
1.2. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de
bepalingen van deze actievoorwaarden.
2. De Actie
2.1. Aan de actie zijn geen kosten voor deelname gebonden.
2.2. Iedere inwoner van Purmerend en Beemster die 18 jaar of ouder is
mag deelnemen aan de actie.
2.3. Met het formulier “Bekijk de video & win” wordt antwoord gegeven op
de prijsvraag. Het antwoord wordt behandeld in de getoonde video.
Om contact met de winnaar op te kunnen nemen, wordt er ook om een
naam en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet gedeeld met derden. Na afloop van de actie worden
deze gegevens verwijderd. Er kan enkel via het formulier deel worden
genomen aan de actie.
2.4. Er mag per inwoner eenmaal worden deelgenomen aan de actie.
3. Termijn
3.1
De deelnemende inwoner heeft het “Bekijk de video & win” formulier
uiterlijk op 25 augustus 2019 ingevuld.
4. Prijs
4.1
Onder de deelnemers die het juiste antwoord hebben gegeven, wordt
na 26 augustus 2019 door een onafhankelijke partij 1 winnaar
getrokken.
4.2
De te winnen prijs betreft een composteerbak.
4.3
De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
4.4
De prijswinnaar heeft tot 25 oktober de kans om een afspraak te
maken met gemeente Purmerend en Beemster om de prijs in
ontvangst te nemen. Is er dan nog geen afspraak dan trekt de
gemeente, via een onafhankelijke partij, een nieuwe winnaar.
5. Prijsuitreiking
5.1. De gemeente Purmerend neemt per e-mail contact op met de winnaar.
5.2. De gemeente Purmerend brengt deelnemers op de hoogte van de
winnaar.
5.3. De prijs wordt uitgereikt bij gemeente Purmerend of Beemster.
5.4. De gemeente Purmerend is vrij om foto- en videomateriaal van de
uitreiking te maken en te delen op eigen online kanalen.

