Sint in Nieuwstadt – Kleurplaat 2020
www.sintinnieuwstadt.nl

Win een leuke prijs!
Kijk op de achterzijde van deze kleurplaat voor informatie over hoe jouw kind een mooie prijs kan winnen!

Om kans te maken op één van de super leuke prijzen kleur je deze kleurplaat zo mooi en origineel mogelijk in. Tevens laat je je papa
of mama (of voogd) onderstaande volledig en correct* invullen (met gegevens van papa, mama of voogd). Per kind max. 1 kleurplaat
inleveren. De kleurplaat dient vóór 2 december 2020 ingeleverd te worden door deze in te scannen of er een foto van te maken en
deze naar kleurplaat@sintinnieuwstadt.nl te sturen. De datum van de prijsuitreiking wordt nog bekend gemaakt. Houd hiervoor onze
website www.sintinnieuwstadt.nl en sociale media in de gaten! Let op: het is geen kleurwedstrijd, maar een loting!

Naam kind

: ________________________________________________________

Gegevens ouder/voogd
Voor- en achternaam

: ________________________________________________________
________________________________________________________

HOOFDSPONSORS

“SINTERKLAAS” SPONSORS

“HOOFDPIET” SPONSORS
-

KDV BijLili
Autoschade Bronneberg
Koba Groep

- Il Caminetto
- My First Fysio
- Kinderpraktijk Be Heppie

- Slagerij Scheepers
- Logo Nova Logopedie
- Assurantiekantoor Grooten-Wagemans

* Voorwaarden deelname: Insturen van een ingekleurde kleurplaat vóór 2 december 2020 via e-mail naar kleurplaat@sintinnieuwstadt.nl. Je levert
max. 1 kleurplaat per kind in. Met het invullen van dit formulier ga je akkoord dat jouw persoonsgegevens en die van jouw kind gebruikt worden voor
de selectie van de prijswinnaars. Jouw voor-, achternaam en e-mailadres kunnen door St. Sint Nicolaascomité Nieuwstadt worden gebruikt voor
eventuele correspondentie over de prijsuitreiking via e-mail, op onze website, sociale media en voor het versturen van onze nieuwsbrief met actuele
informatie over de intocht(en). Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Uitgezonderd het e-mailadres worden alle gegevens over jou en
jouw kind na de prijsuitreiking vernietigd. Gegevens van jouw kind en jouzelf zullen we nimmer delen met derden (tenzij wettelijk anders bepaald).
Meer informatie vind je in onze Privacyverklaring op onze website: https://sintinnieuwstadt.nl/privacyverklaring. Vragen of suggesties? Neem contact
met ons op: info@sintinnieuwstadt.nl of bezoek onze website: www.sintinnieuwstadt.nl.

