Spelregels challenge ‘De zomer in je bol’


Doel van de challenge ‘De zomer in je bol’: Deelnemers zich laten
realiseren dat fietsen – zeker als het weer het toe laat – vanzelfsprekend
is.



Alle actieve fietsdeelnemers die zijn ingeschreven vóór 1 april 2017
kunnen deelnemen aan de actie.



Alle deelnemers van IJmond Bereikbaar doen automatisch mee aan deze
actie.



De actie loopt van 1 t/m 30 juni 2017



Prijzenpakket:
Hoofdprijs: een waardebon t.w.v. € 250 + een Contigo drinkfles van
Kampeerwinkel Smitveld in Heemskerk, gaat naar de deelnemer die in juni
de meeste fietskilometers maakt en deze registreert bij IJmond Bereikbaar
Extra prijzen: 4x een rug- of fietstas t.w.v. € 50 per stuk + per winnaar 2
bidons van Ronald’s Adventure Shop in Beverwijk, gaat naar de
deelnemers die de nummers 2 t/m 5 bezetten met de meeste
fietskilometers en deze fietskilometers ook registreren bij IJmond
Bereikbaar
Deelnemers die de fiets-app van Ring-Ring gebruiken (registratie in de
IJmond Bereikbaar groep) zijn voor bovenstaande prijzen in het voordeel.
De gefietste privé-kilometers die door de app worden geregistreerd tellen
ook mee.
Extra prijzen: 15x een fiets-accessoire-pakket t.w.v. € 25 wordt verloot
onder de deelnemers die hun persoonlijke 100% halen. Zij fietsen iedere
werkdag naar het werk en registreren deze ritten bij IJmond Bereikbaar.
Het aantal gefietste kilometers is niet relevant. Registreren kan zowel met
de fietsapp als met het online ritregistratieformulier
Extra prijzen: 10x een fietsrouteboek wordt verloot onder alle
deelnemers die in de maand juni fietsen en hun ritten registreren.
Registreren kan zowel met de fietsapp als met het online
ritregistratieformulier.



De uitslag wordt in de tweede helft van juli 2017 gecommuniceerd.
Prijswinnaars worden per e-mail (mailing aan deelnemersbestand), de
website en de Facebook-pagina van IJmond Bereikbaar bekend gemaakt.



Prijswinnaars kunnen voor communicatiedoeleinden van IJmond
Bereikbaar benaderd worden.



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

