Veelgestelde vragen CJP’s Festival Actie



Ik heb geen CJP-pas, mag ik wel meedoen?
Ja! Je mag gewoon meedoen.



Mag ik ook meedoen als ik een Cultuurkaart of MBO-Card heb?
Ja, maar alleen als je boven de 18 jaar bent. Je kunt als je jonger dan 18 jaar bent
wel deelnemen, maar niet winnen. We controleren of de winnaars boven de 18 jaar
zijn.



Tot wanneer kan ik meedoen?
Je kunt meedoen van 13 t/m 27 april 2017.



Met hoeveel vrienden kan ik meedoen?
Je kunt met drie vrienden (in totaal met vier personen) meedoen aan deze actie.



Wanneer maak ik kans om te winnen?
Als alle drie de vrienden, die door de initiatiefnemer (uitnodiger) zijn uitgenodigd,
vóór 28-04-2016 alle vragen hebben beantwoord en akkoord zijn gegaan met de
actievoorwaarden. Daarnaast moeten de antwoorden van de uitnodiger en zijn
drie uitgenodigde vrienden 100% overeenkomen.



Hoe wordt de winnaar gekozen?
Uit alle kanshebbers loot CJP in totaal elf winnaars (van elk vier tickets).



Wanneer weet ik of ik gewonnen heb?
Woensdag 3 mei maken we de winnaars bekend, via e-mail en op deze site. De
winnaars krijgen ook persoonlijk bericht.



Ik heb een e-mailadres van één van mijn festivalvrienden verkeerd getypt, wat
nu?
Geen ramp. Je kunt opnieuw aan de actie meedoen en je vrienden uitnodigen.



Eén van mijn festivalvrienden heeft een vraag verkeerd beantwoord, kan dit
worden aangepast?
Dit kun je helaas niet meer veranderen. Je zult dan opnieuw aan de actie moeten
meedoen en je vrienden uitnodigen.



Geen van de mogelijke antwoorden past bij mij, wat nu?
Kies het antwoord dat het best bij je past!



Ik wil nog een keer meedoen, maar dan voor een ander festival. Mag dat?
Zeker! Je mag voor elk festival één keer meedoen.



Wat doen jullie met mijn gegevens (naam, e-mailadres, leeftijd)?
We zullen je na afloop eenmalig e-mailen over de uitslag van de actie.

Meer vragen? Lees de actievoorwaarden goed door of kijk hier voor andere CJPgerelateerde vragen.

