
Spelregels Sportdromen 

 

Deelname Sportdromen 

1. Deelname aan Sportdromen is kosteloos. 

2. Deelname vindt plaats wanneer je  op de website van Jibb+ het inschrijfformulier hebt 

ingevuld.  

a) Deelname aan Sportdromen is alleen mogelijk voor personen vanaf 5 jaar die 

woonachtig zijn in Helmond met een lichamelijke beperking.  

b) Bij deelname jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders nodig.  

3. De looptijd van Sportdromen is t/m 22 maart 2021. Daarna zal het inschrijfformulier 

sluiten en is meedingen naar de winst niet meer mogelijk.  

4. Jibb+ is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie 

zonder opgaaf van reden stop te zetten.  

Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en 

verstrekt aan externen, tenzij daar toestemming voor gegeven is .  

2. Persoonsgegevens van deelnemers worden intern gebruikt om contact op te kunnen 

nemen over het winnen/verliezen van deze actie 

3. Er wordt met de winnaar overlegd of het akkoord is om de droom visueel zichtbaar te maken 

middels foto en videomateriaal. Dit materiaal kan gebruik worden voor de website van Jibb+ 

& Uniek Sporten, social media kanalen van Jibb+ & Uniek Sporten en lokale media. Indien 

geen akkoord zal de droom onherkenbaar visueel zichtbaar worden gemaakt.  

Winnaar 

1. Er worden 3 winnaars uit de aanmeldingen gekozen. 

2. De 3 winnaars worden gekozen door een jury, bestaande uit 3 personen, Wethouder 

van Dijk (gemeente Helmond) en een werknemer van Jibb+ en Uniek Sporten de Peel.  

3. De winnaars van Sportdromen krijgen persoonlijk bericht via het e-mail adres dat is 

opgegeven tijdens de aanmelding.   

4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een 

nieuwe winnaar aangewezen.  

5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan op de hoogte gesteld.  

6. De prijs is altijd een fysieke activiteit en bedraagt geen financiële bijdrage voor wat voor 

sport activiteit dan ook. 

7. Het is niet mogelijk het gewonnen  om te ruilen voor een ander product of 

geldbedrag. 


