
   

Wedstrijd Foto [Reconnect] 

Win 4 entreekaarten voor Port Aventura Park ! 

 

1. Deelnemers: de Fotowedstrijd Reconnect 2020 is bedoeld iedereen die 4 entreekaarten van 

het pretpark Port Aventura  willen winnen. 

 

2. Thema: Het thema van de foto's moet gebaseerd zijn op de video Reconnect die u bovenin de 

pagina kunt bekijken of door hier te klikken. 

Dit wil zeggen dat je om deel te kunnen nemen, met je familie foto's maakt die ons laten zien 

dat jullie op het punt staan om op vakantie te gaan en dat jullie heel veel zin hebben om deze 

op Cambrils Park Family Resort door te brengen. Dit met opblaasbare zwembad drijvers, 

slippers, zwembadhanddoeken etc. Zoals je vervolgens kunt zien:  

 

3. Tijdsduur: van 5 februari tot 5 maart 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68iAf_ley_4


   

4. Voorwaarden om te kunnen deelnemen: 

· Om deel te nemen aan de Wedstrijd Reconnect 2020, moet je je foto's via een privébericht 

sturen waarin je ook schriftelijk aangeeft dat je wilt deelnemen aan de fotowedstrijd, evenals 

de voornaam, achternaam, je telefoonnummer en het contactadres aan één van de Facebook-

profielen Cambrils Park Family Resort. 

· Door het sturen van de foto machtig je Cambrils Park Family Resort om deze via hun sociale 

netwerken te delen. 

· Er wordt een monografisch album beheerd waarin alle foto's te zien zijn die aan de wedstrijd 

deelnemen en die op beide profielen van Facebook verschijnen.  

OPMERKING: Alleen foto's die correct zijn verzonden worden in aanmerking genomen volgens 

de hierboven beschreven instructies. 

 

5. Jury en vonnis: 

·  Op 5 februari 2020 publiceren Cambrils Park Family Resort op hun officiële Facebook pagina's 

een album waarin ze alle foto's verzamelen die ze hebben ontvangen via een privébericht. Vanaf 

dat moment gaat er een populaire stemronde van start waarin men gedurende een periode van 

30 dagen op de favoriete foto kan stemmen. 

· Op 5 maart 2020 wordt de stemming gesloten. De foto met de meeste "I like" wordt de finalist 

in elk van de profielen. 

· Stem op de foto die je het leukst vindt van het album van de wedstrijd Reconnect. Alleen de 

'likes' van elke specifieke foto, dus niet van het algemene album, komen in aanmerking. 

 

6. Prijs: volgens de definitieve resultaten worden de volgende prijzen uitgereikt. 

·  Via het perfiel van Facebook Cambrils Park Family Resort: 4 entreekaartjes voor volwassenen 

voor PortAventura Park. De tickets zijn geldig tot en met 6 januari 2021. 

 

7. Mededelingen: 

Cambrils Park Family Resort zijn in geen geval verantwoordelijk voor de stemcriteria. 

Cambrils Park Family Resort behouden zich het recht voor om die afbeeldingen die als ongepast 

of aanstootgevend worden beschouwd voor hun gezinspubliek te diskwalificeren. 

Cambrils Park Family Resort behouden zich het recht voor om de afbeeldingen van de personen 

die deelnemen aan de wedstrijd te gebruiken voor promotionele doeleinden, dit via geprint 

materiaal en/of digitale kanalen. Als u het niet eens bent met dit gegeven, moet u dit vermelden 

op het moment dat u uw aanvraag per privébericht indient. 

De deelname aan de wedstrijd impliceert de acceptatie van deze voorwaarden. 

https://www.facebook.com/CPFamilyResort
https://www.facebook.com/CPFamilyResort

