Actievoorwaarden voor de actie WIN EEN VOETBAL CLINIC VAN DE GRAAFSCHAP
1. Jac Hensen geeft in samenwerking met De Graafschap een voetbal clinic weg aan twee sport
teams.
2. De actie loopt van 15 oktober t/m 16 november 2013.
3. Deelnemers moeten minimaal 8 jaar zijn en in teamverband een sport beoefenen.
4. Deelname aan de clinic is enkel mogelijk met toestemming van de wettelijke verzorgers.
5. Deelnemen kan door een foto in te zenden met het sportteam waarbij op creatieve, leuke of
grappige wijze invulling wordt gegeven aan de team foto.
6. Inzending en daarmee het opgeven van het team dient per email te gebeuren door de trainer
van het team (die persoon is 18 jaar of ouder).
7. Bij het inzenden van de foto dient duidelijk de naam van de club, de naam van het team en
naam + contactgegevens (incl. telefoonnummer) van de trainer vermeld te worden.
8. De foto’s, incl. gegevens zoals bij punt 7 benoemd, kunnen t/m 16 november 2013 worden
ingezonden naar marketing@jachensen.nl o.v.v. ‘voetbal clinic’.
9. De inzendingen worden binnen 1 week geplaatst op www.jachensen.nl/voetbalclinic.
10. Alleen inzendingen zonder kwetsende of provocerende aard worden geplaatst op
www.jachensen.nl/voetbalclinic.
11. Personeel van Jac Hensen Mannenmode en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
12. De twee winnende foto’s worden na 16 november 2013 gekozen door Jac Hensen en De
Graafschap.
13. De twee winnende foto’s worden gekozen op basis van creativiteit, originaliteit en spontaniteit.
14. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 23 november 2013 om 16.00 uur in de Jac Hensen
winkel te Doetinchem, Dr Huber Noodtstraat 10-12. Om de prijs te innen dienen de teams
hierbij aanwezig te zijn.
15. De clinic zal in overleg plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum in februari 2014.
16. Alle prijzen zijn gebonden aan de club zelf en niet overdraagbaar, of inwisselbaar voor geld.
17. Jac Hensen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of
op enige wijze verband houdt met de actie.
18. Bij deelname wordt ermee akkoord gegaan dat beeldmateriaal voor marketing doeleinden
ingezet kan worden.
19. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
20. Voor vragen kan er contact worden opgenomen via marketing@jachensen.nl

