Spelregels en actievoorwaarden – De Grote

Stadsgehoorzaal Paasspeurtocht

De Grote Stadsgehoorzaal Paasspeurtocht
WIN!! EEN JAAR GRATIS NAAR HET THEATER!!

Spelregels:
De speurtocht start op vrijdag 12 april 2019 en eindigt op dinsdag 23 april 2019. Dit is tevens
de laatste dag waarop de antwoordformulieren ingevuld kunnen worden.

De paaseieren zijn gedurende de zoekperiode te vinden op de ruiten van 15
winkels/ondernemers in Vlaardingen Centrum.

De invulformulieren zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Stadsgehoorzaal en bij de winkels
waar een paasei te vinden is. Of u kunt het formulier downloaden door hier te klikken.

Op ieder paasei bevindt zich een unieke QR-code. Door deze code te scannen met uw

smartphone of de link in uw browser in te vullen, komt u terecht op een pagina waar een

bepaalde theaterterm vermeld staat. Deze term kunt u invullen bij het bijbehorende nummer
op het invulformulier.

Volledig ingevulde formulieren (15 termen + contactinformatie) kunnen t/m 23 april

ingeleverd worden bij de Stadsgehoorzaal (Schiedamseweg 51, Vlaardingen) of via het
online formulier op www.stadsgehoorzaal.nl.

De winnaar wordt na afloop van de actieperiode bekendgemaakt via de social media

kanalen van de Stadsgehoorzaal (uiterlijk vrijdag 26 april 2019). De winnaar wordt tevens
persoonlijk op de hoogte gesteld door een medewerker van de Stadsgehoorzaal.

Actievoorwaarden:
Per persoon kan er één keer deelgenomen worden.
Deelname aan de actie is kosteloos.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete
contactinformatie.

De Stadsgehoorzaal zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Deze worden niet
zonder toestemming aan derden doorgegeven.

De winnaar wordt geselecteerd op basis van willekeurige loting.

De winnaar wint een jaar gratis naar het theater voor 2 personen.

De vrijkaarten gelden voor alle professionele voorstellingen van theaterseizoen 2019-2020
en zijn exclusief consumptie.

De vrijkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.

De vrijkaarten zijn op basis van beschikbaarheid. Uitverkochte voorstellingen en
(diner)arrangementen zijn uitgesloten.
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In het geval van winst zijn reeds gekochte kaarten niet inwisselbaar voor vrijkaarten.

De prijs is persoonsgebonden. Enkel de winnaar kan gebruik maken van de vrijkaarten.

Er is één introducé per keer toegestaan. De winnaar moet altijd zelf ook aanwezig zijn.
Iedere deelnemer is automatisch gebonden aan de spelregels en actievoorwaarden.

De Stadsgehoorzaal heeft het recht om iedere deelnemer van de actie uit te sluiten indien
de betreffende deelname in strijd is met deze actievoorwaarden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De Stadsgehoorzaal is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

De Stadsgehoorzaal behoudt zich het recht op aanpassing of wijziging van de spelregels en
actievoorwaarden.

Mocht u een vraag en/of opmerking hebben kunt u contact opnemen met de

Stadsgehoorzaal via info@stadsgehoorzaal.nl of telefonisch via 010 434 05 00.
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