


            K L E U R  M EE  M E T  D E  K L E U R W E D S T R I J D  V A N   D E  S G P  R I D D E R K E R K ! 
 

NAAM:   ______________________________________ (kind)              
LEEFTIJD:   ______________________________________ (kind) 
TEL.NUMMER:   ______________________________________ (ouder/voogd)           
E-MAILADRES:   ______________________________________ (ouder/voogd) 

Door mee te doen aan de Wedstrijd, stem je in met de onderstaande 
wedstrijdvoorwaarden: 
Handtekening ouder/voogd: 

____________________________________________________ 
 
WAT HOUDT DE ACTIE ‘KLEUR MEE MET DE KLEURWEDSTRIJD VAN DE SGP RIDDERKER’ IN? 
SGP RIDDERKERK vraagt kinderen van 4-12 jaar de kleurplaat van Ridderkerk in te kleuren. Er zijn verschillende prijzen te winnen 
in de verschillende leeftijdscategorieën. De hoofdprijs is een rubberboot! 

HOE KAN IK MEEDOEN MET DE KLEURWEDSTRIJD? 
Hiervoor moet je gebruik maken van de kleurplaat die te downloaden is op WWW.METHARTVOORRIDDERKERK.NL of 
WWW.SGP-RIDDERKERK.NL (de kleurplaten worden ook op de basisscholen in Ridderkerk uitgedeeld). Je ouder of voogd moet 
schriftelijk toestemming hebben gegeven dat je mee mag doen aan de wedstrijd door hun handtekening hier achterop te zetten. 
Je mag een keer meedoen aan de wedstrijd en dus maar één tekening inleveren. Je moet de tekening helemaal zelf maken en je 
mag dus niet worden geholpen door iemand anders. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Je kan je tekening uiterlijk voor 15 
februari 2022 inleveren op een van de onderstaande locaties: 

Ds. G.H. Kerstenschool 
Margriete van Comenestraat 2 
2982 PH Ridderkerk 

Slagerij Gelderblom 
Vlietplein 107 
2986GK Ridderkerk 

Drogisterij Flach 
Dillenburgplein 12 
2983 Ridderkerk 

Je mag de kleurplaat (en de achterkant) ook inscannen en mailen naar secretaris@sgp-ridderkerk.nl (ook voor 15 februari). 

WAT KAN IK WINNEN MET DE KLEURWEDSTRIJD? 
De mooiste tekening wordt beloond met een rubberboot! Daarnaast zijn er voor verschillende leeftijdscategorieën verschillende 
prijzen. Als je een prijs hebt gewonnen, ontvang je bericht op het opgegeven e-mailadres van je ouder/voogd. 

Prijzen zijn niet in te wisselen voor contant geld of een andere prijs. SGP RIDDERKERK behoudt zich het recht voor om de prijs te 
vervangen door een alternatief met gelijke waarde in het geval van onvoorziene omstandigheden. 

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS? 
Om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen vul je je gegevens (naam, leeftijd en telefoonnummer en mailadres van je ouders) 
in. Deze gegevens worden gebruikt om de wedstrijd op de juiste manier uit te voeren en een eventueel gewonnen prijs aan je 
uit te kunnen reiken. Verder kan SGP RIDDERKERK je naam, je leeftijd en je tekening vermelden op WWW.SGP-RIDDERKERK.NL 
en andere mediakanalen waarvan SGP RIDDERKERK gebruikt maakt. Door mee te doen aan de wedstrijd, het verstrekken van 
deze gegevens en het ondertekenen van de wedstrijdvoorwaarden, stemmen jij en jouw ouder/voogd ermee in dat deze 
gegevens op deze manier gebruikt worden. 
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