
 
 
                                                            
 
WEDSTRIJDREGLEMENT  SPAARACTIE  DISNEYLAND PARIJS 
Spaaractie 4de, 5de en 6de leerjaar 
 
Wedstrijd vanaf vrijdag 10 november 2017 t.e.m. 24 november 2017. 
 

1. Aan de wedstrijd ‘Spaar en ga met de hele klas naar Disneyland Parijs’ kan enkel worden 
deelgenomen door leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs uit 
het verschijningsgebied van KW. 
 

2. Er kan enkel aan deze wedstrijd worden deelgenomen in klasverband. 
 

3. Bedoeling van deze wedstrijd is zoveel mogelijk punten te sparen. 
 

4. Het aantal gespaarde punten wordt gedeeld door het aantal leerlingen in de klas. 
 

5. Op basis van alle inzendingen stelt KW een aflopend klassement op, te beginnen met de klassen 
met het meeste aantal punten per leerling. 
 

6. De vijf klassen – ongeacht de leerjaarcategorie -  die gemiddeld per leerling het meeste aantal 
punten bijeen hebben gespaard, winnen een daguitstap (incl. busvervoer) naar Disneyland Parijs. 
Het is bijgevolg heel belangrijk om de punten van elke deelnemende klas apart in te sturen. 
 

7. Bij ex aequo beslist een trekking door KW.  
 

8. Uit alle deelnemende klassen (exclusief de 5 winnaars) wordt willekeurig een ‘lucky winner’ 
geloot. Ook deze klas wint een klasticket met busvervoer naar Disneyland Parijs. 
 

9. Kopieën van spaarpunten of gelijkaardige spaarpunten met een andere kleur van eventuele 
gelijkaardige acties zijn niet geldig. Enkel spaarpunten gepubliceerd in KW worden als geldige 
spaarpunten aanvaard. 
 

10. De spaarpunten staan van vrijdag 10 november 2017 t.e.m. 24 november 2017 in KW. In totaal 
verschijnen er 15 spaarpunten: 5 punten op vrijdag 10 november (voorgedrukt op het 
spaarrooster), 5 punten op vrijdag 17 november en 5 punten op vrijdag 24 november 2017. 
 

11. Het spaarrooster met 5 voorgedrukte puntjes verschijnt op 10 november in KW. Extra 
spaarposters, telkens voor 75 punten, kunnen vanaf diezelfde vrijdag gedownload en afgeprint 
worden op www.kw.be/disney. 
 

12. De spaarpunten moeten allemaal gekleefd worden op de speciaal daartoe voorziene 
spaarposters. Alleen opgekleefde punten zijn geldig (met uitzondering van de eerste 5 
voorgedrukte spaarpunten).  
 

13. Alle spaarposters van één klas moeten als één geheel ingestuurd worden. Nazendingen worden 
niet aanvaard. 
 

14. Alle gevraagde informatie op de spaarposter moet ingevuld zijn of deze worden als ongeldig 
beschouwd. 
 

15. Het aantal leerlingen (= aantal leerlingen zoals ingeschreven in de klas) dat opgegeven wordt op 
de posters is gelijk aan het aantal leerlingen dat de trip naar Disneyland Parijs kan meemaken.   
 

16. De spaarposters moeten opgestuurd worden naar KW ‘Disney Spaaractie’ Postbus 319 8800 
Roeselare of mogen tijdens de kantooruren afgegeven worden aan de balie van KW 
(Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare). 
 

17. De spaarposters moeten uiterlijk op vrijdag 8 december 2017 om 16h in ons bezit zijn. 
 

http://www.kw.be/


 
 

18. De winnaars worden op 15 december 2017 bekendgemaakt in KW Weekend. 
 

19. De prijzenpot bestaat uit 6 klasreizen. 1 Klasreis per winnende klas met een aantal begeleiders 
(1 per 5 leerlingen) op een door de school te bepalen datum tijdens het schooljaar 2017-2018 
omvat: 

 - busvervoer naar Disneyland Parijs heen en terug 
- 1 dag onbeperkte toegang tot het Disneypark   

 
20. De prijs kan niet in geld omgezet worden en kan niet omgeruild worden. De prijs wordt als 

waardebon aan de winnende klassen ter beschikking gesteld zonder enige verdere 
verantwoordelijkheid van Roularta Media Group. De prijs kan niet worden overgedragen. 
 

21. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijzen moeten in de 
bedrijfsgebouwen van KW afgehaald worden. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan 
binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. 
 

22. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisselingen noch telefoongesprekken gevoerd. 
 

23. KW behoudt zich het recht om deze wedstrijd uit te breiden, te beperken, te wijzigen of te 
annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen. 
 

24. Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men alle punten van het reglement, evenals 
elke beslissing die de inrichters zouden treffen. Deelnemers verklaren er zich door deelname 
mee akkoord dat men als winnaars met naam (van de school) en woonplaats, eventueel ook met 
foto, in KW of op het internet verschijnt. De school stelt zich garant over de toestemming van de 
ouders te beschikken inzake recht van afbeelding van de leerlingen. 
 

25. KW kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te 
houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Men heeft steeds recht op inzage, 
verbetering en schrapping van de gegevens. 
 

26. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 
verplichting dan ook vanwege de organisator. 
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