
GROTE  
SPAARACTIE 
voor 4de, 5de en 6de leerjaren 

Tot en met 7 januari beleef je 
de meest betoverende kerst in 
Disneyland® Paris.
Wil jij met je klas ook graag  
eens een uitstap maken naar de 
Disney® Parken? 
Bundel dan snel de krachten met 
klasgenoten, vrienden en familie en 
spaar zo veel mogelijk puntjes uit 
de krant bijeen om gratis met je klas 
naar Disneyland® Paris te gaan!
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SPAARPOSTER

LEERJAAR: ..................KLAS: .....................AANTAL LEERLINGEN IN DE KLAS*: ............
NAAM SCHOOL: ......................................................................................................
STRAAT: ........................................................................................NUMMER: ............
POSTCODE:  ..............GEMEENTE: .............................................................................
E-MAIL:  ....................................................................................................................
NAAM LEERKRACHT: .................................................................................................
TOTAAL AANTAL VOLLE POSTERS: .............TOTAAL AANTAL PUNTEN: .........................
* max. aantal kinderen dat mee op reis kan

Stuur je spaarposter(s) tegen uiterlijk  
vrijdag 11 december 2015 in een voldoende 
gefrankeerde gesloten omslag naar: 
Krant van West-Vlaanderen 
Disneyland Spaaractie 
Postbus 320 – 8800 Roeselare.
Wedstrijdreglement op www.kw.be/disney.
De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen  
van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van  
8 december 1992.
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SPAAR EN GA MET DE HELE KLAS  
naar Disneyland® Paris
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TE WINNEN: 6 KLASREIZEN
6 klassen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar winnen  
1 dag Disneyland® Paris met onbeperkte toegang tot het 
Disneyland® Park of het Walt Disney Studios® Park voor alle 
leerlingen van de winnende klassen (op een datum naar keuze  
en busvervoer inbegrepen).
De 5 klassen die per leerling de meeste puntjes bijeensparen 
winnen een klasticket en busvervoer richting Disneyland® Paris.
Daarnaast loten we eveneens 1 lucky winner uit alle deelnemende 
klassen. Ook zij winnen – ongeacht het aantal bijeengespaarde 
puntjes – een klasticket met busvervoer naar Disneyland Paris!

HOE DEELNEMEN?
Knip vanaf vandaag 3 weken lang (op 13, 20 en 27 november) 
zo veel mogelijk puntjes uit de krant en kleef ze op deze speciale 
spaarposter. De eerste spaarpunten op de spaarposter krijg je 
alvast cadeau van ons.

Extra spaarposters nodig? 
Surf naar www.kw.be/disney om ze te downloaden op  
A3-formaat.

Ontdek het kerstseizoen van Disneyland® Paris tot en met 7 januari op www.disneylandparis.be.
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