
 

 
Actievoorwaarden Winactie UNICEF-theatermaand – Podium Cadeaukaart 
 
Expressie en creativiteit dragen bij aan het verwerken van trauma’s en zorgen voor 
verbinding. Bovendien kunnen kinderen met muziek, dans en toneel hun talenten 
ontwikkelen en van zich laten horen. UNICEF helpt kinderen hiermee. In armere landen en 
conflictgebieden, maar ook in Nederland. 
 

1. 'Winactie UNICEF-theatermaand – Podium Cadeaukaart’ (hierna: de ‘Actie’) wordt 
georganiseerd door Stichting Nederlands Comité UNICEF (Nederlands Comité 
UNICEF).   

2. Personen van 18 jaar en ouder (hierna: ‘Deelnemer’ of ‘Deelnemers’) kunnen 
deelnemen aan de Actie.   

3. In oktober zijn UNICEF vrijwilligers aanwezig in de deelnemende theaters met een 
gekoppelde winactie.  

4. De Actie bestaat uit een oproep om mee te doen met de Actie in de UNICEF-
theatermaand in oktober. Tijdens de UNICEF-theatermaand zijn er 40 kaarten ter 
waarde van €100,- te winnen. Deelnemer kan meedoen via de promotiecampagne op 
online kanalen, via de UNICEF-nieuwsbrief en via de flyer die uitgedeeld wordt in de 
deelnemende theaters in oktober of via de kanalen van Podium Cadeaukaart. 
Deelnemer ontvangt, van Nederlands Comité UNICEF, na het invullen van het 
deelnameformulier op unicef.nl twee e-mails. Een als bewijs van deelname en een 
tweede om te informeren of men prijswinnaar is en of er verdere interesse is in het 
werk van UNICEF. 

5. De Podium Cadeaukaarten worden door Nederlands Comité UNICEF verloot onder 
de Deelnemers van deze actie die het deelnameformulier op unicef.nl hebben 
ingevuld .De winnaars worden in november via telefoon of e-mail geïnformeerd. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

6. De deelnemende theaters zijn te vinden op  https://www.unicef.nl/update/unicef-
theatermaand. 

7. De winnende Podium Cadeaukaarten worden met PostNL opgestuurd. Het is niet 
mogelijk de cadeaukaarten bij Nederlands Comité UNICEF uitbetaald te krijgen.    

8. De te winnen Podium Cadeaukaarten worden ter beschikking gesteld door Podium 
Cadeaukaart. Uitgever van de Podium Cadeaukaart is Stichting Promotie Theater- en 
Concertbezoek (SPTC). 

9. Nederlands Comité UNICEF zal de Deelnemer binnen deze Actie twee maal 
benaderen met een e-mail en de winnaars krijgen eenmalig telefonisch of per e-mail 
bericht.   

10. De Actie loopt van 22 september t/m 31 oktober 2022. Inzendingen die na 31 oktober 
2022 door Nederlands Comité UNICEF worden ontvangen komen niet meer in 
aanmerking voor deelname aan de loting.    

11. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen 
van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden en het Privacy Statement. Aan 
deelname aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.   

12. Verkregen persoonsgegevens worden door Nederlands Comité UNICEF volgens het 
Privacy Statement van Nederlands Comité UNICEF behandeld. Dat betekent bij deze 
Actie dat deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de Actie door Nederlands 
Comité UNICEF gebruikt zullen worden. Uiterlijk 31 december 2022 vernietigt 
Nederlands Comité UNICEF de verkregen persoonsgegevens, tenzij de Deelnemer 
toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van deze persoonsgegevens.     
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13. Als er tussentijds wijzigen zijn in de Actie, de Actie voortijdig beëindigd moet worden 
of als deze Actievoorwaarden gewijzigd worden, dan volgt hier informatie over op 
www.unicef.nl. Nederlands Comité UNICEF is niet aansprakelijk als Deelnemer 
schade ondervindt van eventuele gewijzigde actievoorwaarden.   

14. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.  
15. Werknemers van Nederlands Comité UNICEF en SPTC zijn uitgesloten van 

deelname. 


