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Wie organiseert de wedstrijd? 

Free-Time vzw, Kammerstraat 19, 9000 Gent organiseert de wedstrijd voor de enquête beleidsnota 

2020. Het reglement van de wedstrijd staat op de website www.freetime.be  

Wie kan deelnemen? 

• Monitoren en vrijwilligers van Free-Time vzw 

• Ouders en partners 

• Kinderen en jongeren 

Leden van het bestuursorgaan, de algemene vergadering en het vast team van Free-Time vzw mogen 

niet deelnemen aan de wedstrijd. 

Duur wedstrijd? 

De wedstrijd loopt van vrijdag 12 februari tot en met vrijdag 17 april 2020. 

Hoe deelnemen? 

1. Vul de enquête beleidsnota 2020 in. 

2. Vul je persoonsgegevens correct in. 

3. Beantwoord de wedstrijdvraag. 

Wat kan je winnen? 

Free-Time vzw reikt 3 prijzen uit: 

• 1ste prijs: een promotiecode twv €150 voor een vakantiekamp van Free-Time vzw. Geldig tot 

eind 2020.  

• 2de prijs: een promotiecode twv €100 voor een vakantiekamp van Free-Time vzw. Geldig tot 

eind 2020. 

• 3de prijs: 4 bioscooptickets 

Opmerkingen 

1. Heb je al een vakantiekamp geboekt bij ons voor de zomer van 2020? Dan mag je een ander 

kamp naar keuze kiezen uit het aanbod van 2020 of we betalen het reeds door jou geboekte 

kamp terug. 
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2. Je kan enkel een kamp kiezen uit ons aanbod van 2020 en uit de kampen waar er nog vrije 

plaatsen zijn. Je kan dus geen plaats reserveren voor een kamp dat al volzet is. 

Hoe verloopt de wedstrijd? 

De 3 deelnemers die het dichtst mogelijk antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag ontvangen 

een prijs. 

De 3 deelnemers die een prijs gewonnen hebben, worden zo snel mogelijk door Free-Time vzw op de 

hoogte gebracht via het door hen aangeleverde mailadres. Als dit mailadres niet of onvolledig is 

ingevuld in het wedstrijdformulier, wordt de winnende deelnemer geschrapt en wordt een andere 

winnaar geselecteerd. 

We sturen je prijs zo snel mogelijk op. 

Extra voorwaarden 

Free-Time mag de wedstrijd onderbreken, wijzigen en beëindigen zonder je hiervan op de hoogte te 

brengen. Ook mag Free-Time de voorwaarden en de prijzen wijzigen. Je ontvangt geen 

schadevergoeding. Afzonderlijke mededelingen van Free-Time over deze wedstrijd gelden als 

onderdeel van het reglement. 

Free-Time kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door buiten haar wil optredende 

oorzaken de wedstrijd wordt onderbroken of afgelast. 
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