Wedstrijdreglement
De film ‘The Hunger Games – Mocking Jay part 2’ gaat op 18 november 2015 in première.
De Handboogliga heeft ter promotie (van de film en de federatie) een duoticket voor de nieuwste
film te verdelen en tal van leuke andere prijzen.
Op 17 november, de dag van de avant-première, promoot de Handboogliga de handboogsport in
Kinepolis Antwerpen. Een hele dag kunnen de cinemabezoekers uitleg vragen over de sport en zelf
enkele pijlen schieten.
Om dit evenement en de film mee te promoten, vragen we de hulp van onze leden.
Hoe doen ze dit?
 HBL maakt een evenement aan op haar Facebook-pagina.
 Het lid deelt het evenement op de eigen Facebook-pagina.
 Probeer zoveel mogelijk ‘Likes’ te verzamelen.
 Het lid met de meeste ‘Likes’ wint een duoticket voor de nieuwste The Hunger Games-film.
 De daaropvolgende leden krijgen mooie troostprijzen.
 De prijzen worden na de première verdeeld.
Voorwaarden om te kunnen deelnemen
 Lid van Handboogliga zijn.
 Het evenement delen op de eigen Facebook-pagina.
 Op 13 november 2015 moet een ‘printscreen’, waarop duidelijk te zien is dat het om je eigen
FB-pagina gaat en het aantal ‘Likes’ dat je hebt verzameld, ten laatste om 23:59u in de
mailbox van recreatie@handboogliga.be zitten.
o Mails die op 14 november 2015 om 00:00u toekomen, zijn te laat.
o Mails die op 13 november om 23:48u toekomen, zijn geldig.
 Bij gelijke stand worden de namen van de leden in een hoed gestoken en zal een onschuldige
hand de winnaar aanduiden.
o De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 16 november 2015.
De te winnen prijzen
 Eerste prijs: Duoticket voor ‘The Hunger Games – Mocking Jay part 2’. Dit duoticket dient
ingeruild te worden in de eerste speelweek, dus van woensdag 18 november tot en met
dinsdag 24 november. De winnaar kiest een voorstelling naar keuze.
 Troostprijzen:
o DVD’s: Groenten uit Balen, Tot Altijd, The Broken Circle Breakdown, Brasserie
Romantiek, Hasta La Vista, Frozen River, The Killinge Fields, Milk, Sunshine Cleaning,
The Cold Light of Day.
o Jenga spel ‘The Maze Runner’.
o Grote, kleurige lolly ‘Café Derby’.
Veel succes!

