ACTIEVOORWAARDEN ‘Tekenen voor een betere wereld’
I. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Crayola: Tekenen voor een betere wereld. (verder
ook te noemen de ‘actie’) bij Crayola (verder ook te noemen de ‘organisator’) en SOS kinderdorpen
(verder ook te noemen ‘goede doel’).
2. Deze actie heeft als doel geld op te halen voor het goede doel: SOS kinderdorpen. Tevens heeft het
als bijdrage het merk Crayola te promoten en consumenten kennis te laten maken met het merk.
3. De inschrijving van de Actie start op 3 oktober 2016 en eindigt op 30 november 2016.
4. De Organisator behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment en zonder opgaaf van redenen
stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herzien versie van de
actievoorwaarden zal op de website van Crayola Helpt worden geplaatst, voorzien van een datum.
II. DE ACTIE: ‘Tekenen voor een betere wereld’
We willen kinderen laten ‘tekenen voor een betere wereld’. Hiervoor willen wij als Organisator geld op
halen voor het Goede Doel.
Schrijf je in via www.crayolahelpt.nl (Nederland) of www.crayolahelpt.be (België). Je ontvangt direct een
e-mail met bevestiging van jouw inschrijving. Inschrijven kan tot halverwege november (afhankelijk van
de hoeveelheid inschrijvingen). Daarbij kunnen bezoekers van de website geld doneren op de geüploade
tekeningen. Het geld zal worden gedoneerd aan SOS kinderdorpen (Nederland & België).
III. DEELNAME
6. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud en
bepalingen van deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan deze Actie staat open voor een iedereen met kinderen tussen de 0-13 jaar.
8. Elke deelnemer kan zich één keer inschrijven om kans te maken om te winnen.
9. Wanneer de deelnemer deelneemt aan de Actie, verwerkt de Organisator het door de deelnemer
opgegeven emailadres en overige gegevens in de Crayola emaildatabase om de deelname aan de
Actie te registreren en/of te bevestigen. De gegevens die nodig zijn voor deelname aan de Actie
worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
11. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatig handelen behoudt de Organisator zich het
recht voor om deelnemers uit te sluiten.
IV. ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID
12. Alle auteursrechten op de inhoud van de Crayola Helpt website, waaronder alle teksten, designs,
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator
V. SLOTBEPALINGEN
13. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kan je een e-mail sturen
naar lizzy.vroemen@mecglobal.com.
Aldus opgemaakt te Amsterdam op 12 oktober 2016

