Voorwaarden CJP’s Festival Quiz


Deze winactie loopt van 13 april 2017 tot en met 27 april 2017 op festival.cjp.nl.



CJP behoudt zich het recht voor deze winactie te allen tijde en om welke
reden dan ook te annuleren of te wijzigen.

•

Deelname is mogelijk voor iedereen boven de 18 jaar, met of zonder CJP-pas.

•

Als deelnemer (uitnodiger) kun je drie vrienden uitnodigen om mee te spelen.

•

De uitnodiger wint de prijs op zijn naam.

•

Je kunt in totaal elf keer meedoen aan de winactie, voor elk festival één keer.

•

Werknemers van CJP, hun familieleden en partners zijn uitgesloten van deelname.

•

De te winnen prijs is vier festivaltickets voor één van de elf deelnemende
festivals.

•

Winnen is alleen mogelijk als de uitnodiger het deelnameformulier volledig heeft
ingevuld.

•

Winnen is alleen mogelijk als zowel de uitnodiger als zijn meespelende vrienden
allemaal dezelfde antwoorden hebben gegeven; een 100% festivalmatch hebben.

•

De winnaars worden blind door CJP getrokken.

•

Begin mei 2017 neemt CJP contact op met de winnaars.

•

CJP behoudt zich het recht voor de prijswinnaars bij naam te communiceren op
de website.

•

Over de uitslag van de prijzen wordt niet gecorrespondeerd.

•

Wanneer een van de festivals onverhoopt niet kan doorgaan, behoudt CJP zich
het recht voor een alternatieve prijs aan te bieden.

•

CJP is niet verantwoordelijk en houdt geen toezicht tijdens de bezoeken aan de
desbetreffende festivals.

•

Bij deelname aan de winactie geef je CJP toestemming om je per e-mail op de
hoogte te brengen van de winnaars of eventuele extra informatie over de
festivalactie.



CJP zal je gegevens nooit inzetten, verhuren of verkopen voor ongewenste
reclame die niet afkomstig is van CJP.



Voor onderstaande festivals zijn tickets te winnen:
o North Sea Jazz:
4x dagtickets voor 7 juli.
o Zwarte Cross:
4x weekendtickets.
o WOO HAH!:
4x weekendtickets zonder camping.
o Oerol:
4x CJP Exclusief-pakket.
o Lollapalooza Berlin:
4x weekendtickets.
o Encore Festival:
4x dagtickets.
o Wonderfeel:
4x dagtickets naar keuze.
o Strange Sounds from Beyond:
4x dagtickets.
o EXIT!:
4x weekendtickets.
o Holland Festival:
4x tickets voor Flexn op 9 juli.
o Welcome to The Village:
4x weekendtickets zonder camping.

