Win 1 jaar gratis cursussen
Wedstrijdreglement + deelnamelink
1. SNT, Stedelijk Nijverheids- en Taalleergangen - CVO wil iedereen de kans
geven om te kunnen deelnemen aan het volwassenenonderwijs. Hiertoe
organiseert SNT de wedstrijd “Win een jaar gratis* cursussen aan SNT”.
2. Stuur vandaag nog jouw motivatie door: Waarom verdien jij het om een jaar
gratis opleiding te winnen in SNT? Dat kan door het onlineformulier in te
vullen.
3. Om deel te nemen moet je voldoen aan de algemene
inschrijvingsvoorwaarden om cursist te worden aan
SNT: https://www.snt.be/praktische-info/infoinschrijven/leeftijdsvoorwaarde-en-wettig-verblijf.
4. Deelnemen is gratis.
5. Elke deelnemer kan slechts één inzending insturen. Meerdere inzendingen
leidt tot een diskwalificatie waardoor de deelnemer geen kans meer maakt op
een prijs.
6. Deelname is uitgesloten voor personeelsleden van SNT.
7. Deelnemen kan tot en met vrijdag, 07/01/2022 om 24.00 uur, via het
onlineformulier.
8. Doorsturen van het deelnameformulier betekent dat de deelnemer zich
akkoord verklaart met het wedstrijdreglement.
9. Uit alle inzendingen wordt één winnaar geselecteerd op basis van de
ingestuurde motivatie: Waarom moet jij de wedstrijd winnen (maximum 300
karakters)? De jury bestaat uit de directieleden van SNT Brugge en selecteert
de meest in het oog springende, opvallende, originele of creatieve motivatie.
10. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en bekendgemaakt via de SNTwebsite, social media, de lokale pers.
11. De winnaar kan de waardebon niet doorverkopen of doorgeven aan derden.
Enkel de winnaar kan zich op eigen naam inschrijven voor één of meerdere
cursussen.
12. De gegevens van de deelnemers worden bijgehouden zodat deelnemers via
mailingen op de hoogte kunnen worden gehouden van het cursusaanbod van
SNT. Wie geen mailing wil ontvangen, kan zich hiervoor uitschrijven via
een link in de nieuwsbrief.
13. De prijs omvat een waardebon voor het volgen van cursussen aan SNT, ter
waarde van 500 euro. Dit bedrag is berekend op basis van het officiële
inschrijvingsgeld aan het volwassenenonderwijs en volstaat ruimschoots om
minstens één cursus gratis te volgen (Win een jaar gratis*
cursussen), verspreid over één of twee semesters.

14. Met de waardebon kunnen een of meerdere cursussen naar keuze uit het
SNT-aanbod te Brugge of Blankenberge worden gevolgd. Dit kunnen
cursussen zijn uit alle afdelingen ingericht aan SNT (Andere Talen, Fotografie,
Informatica, Koken, Mode, Nederlands voor anderstaligen, Vlaamse
gebarentaal). Handboeken, cursusmateriaal en ingrediënten zijn niet
inbegrepen en dienen door de cursist zelf te worden aangekocht.
15. De waardebon kan worden ingeruild gedurende het volledige kalenderjaar
2022 en is m.a.w. geldig voor een inschrijving tijdens het tweede semester
van schooljaar 2021/2022 of tijdens het eerste semester van schooljaar
2022/2023.
16. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar foto in verschillende
campagnes/media gedurende het kalenderjaar 2022.
17. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen
correspondentie over gevoerd. Er is slechts één winnaar.
18. In geen geval kan de waardebon uitbetaald worden in contacten. Indien na
afloop van het volgen van een of meerdere cursussen de waardebon nog een
resterend saldo heeft, dan kan dit bedrag niet uitbetaald worden.
19. De wedstrijd wordt afgesloten op de voorziene einddatum, tenzij er voortijdig
100 inzendingen ingestuurd worden. In dat geval komen enkel de eerste 100
deelnemers in aanmerking voor de prijs.

