speelgoedvanhetjaar.nl
Verkiezing Speelgoed en Spellen 2020
REGLEMENT
- Stem en Win
- Kleurplaatwedstrijd

Algemeen
Wie mag er meedoen?
Iedereen die woonachtig is in Nederland of België kan meedoen aan de wedstrijd "Stem en Win
Speelgoed" en/of aan de Kleurplaatwedstrijd. Deelnemers maken kans op een van de genomineerde
artikelen.
Op welk speelgoed kan worden gestemd?
Een deskundige vakjury heeft uit heel veel speelgoedartikelen een keuze gemaakt. Er zijn in zeven
leeftijdsgroepen artikelen gekozen waaruit de consument per leeftijdsgroep de winnaar kiest. Het
speelgoed dat door de jury is voorgedragen, kan in speelgoedwinkels en op websites worden gekocht.
Het is herkenbaar aan de sticker ‘Genomineerd Speelgoed van het Jaar 2020’. Van alle genomineerde
artikelen is op www.speelgoedvanhetjaar.nl een omschrijving te vinden alsmede het juryrapport en een
toelichting van ontwikkelingspsycholoog Ger Ramakers.
Bekendmaking winnaars Verkiezing Speelgoed van het Jaar
De winnaars van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar (in ieder van de zeven leeftijdscategorieën is er
één winnaar van het genomineerde speelgoed) worden op 4 november 2020 bekendgemaakt. Vanaf
die middag wordt op de website vermeld wie de winnaars "Speelgoed van het Jaar" zijn. De winnaars
van de Stem en Win wedstrijd worden uiterlijk 20 november 2020 persoonlijk op de hoogte gesteld. De
namen van de winnaars worden uiterlijk 27 november 2020 op de website en op Facebook vermeld.

Stem en Win
De stemperiode
De stemperiode loopt tot en met 1 november 2020.
Stemmen
Via de site www.speelgoedvanhetjaar.nl kan iedereen stemmen. Hiertoe moet op de "stemknop" worden
gedrukt. Degene die een stem uitbrengt, moet dat minimaal in één categorie doen maar kan ook in elk
van de zeven categorieën een stem uitbrengen.
Winnaars Speelgoed van het Jaar
Het artikel met de meeste stemmen in een categorie wordt winnaar in die categorie.
Stem & Win prijswinnaars!
Iedereen die zijn stem uitbrengt en de vraag goed oplost, maakt kans op een van de genomineerde
artikelen. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht indien zij een prijs hebben gewonnen. Enkele
persoonsgegevens moeten duidelijk en correct zijn ingevuld.
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Kleurplaatwedstrijd
Op de website www.speelgoedvanhetjaar.nl is de kleurplaat te downloaden.
Hier is aangegeven naar welk adres de kleurplaat moet worden gezonden
maar je kunt ook een foto maken van je kleurplaat en deze via het formulier
op de website uploaden.
De kleurplaat is ook verkrijgbaar via de speelgoedspeciaalzaken.
Degenen die de mooiste kleurplaat instuurt, in een voldoende gefrankeerde
envelop, of upload maakt kans op genomineerd speelgoed. In verband met
de jurering moet de kleurplaat uiterlijk op 1 november 2020 in het bezit zijn
van de organisatie.
In iedere leeftijdsgroep wordt één winnaar bepaald.
Ook basisscholen en andere groepen kinderen kunnen meedoen aan de
kleurplatenwedstrijd. Zij kunnen speelgoed van een hele categorie winnen. Verstuur alle kleurplaten van
de groep in een voldoende gefrankeerde envelop met daarop geschreven “Groep”. Groepen kunnen niet
via de website de kleurplaten uploaden.
De winnaars van de kleurplaatwedstrijd worden uiterlijk 20 november persoonlijk op de hoogte gesteld.
De namen van de winnaars worden uiterlijk 27 november op de website en op Facebook vermeld.
Kleurplaten die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden niet geaccepteerd.

Algemene Voorwaarden
1. Medewerkers van de organisatie Verkiezing Speelgoed van het Jaar, leveranciers van
genomineerde artikelen en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan "Stem en Win Speelgoed"
en aan de kleurplaatwedstrijd. Leveranciers van genomineerde artikelen mogen stemadvies (laten)
uitbrengen maar daar mag geen tegenprestatie tegenover staan. Zij mogen de consument wel
vragen de site www.speelgoedvanhetjaar.nl te bezoeken en een stem uit te brengen.
2. Deelnemers aan de verkiezing moeten in Nederland of België woonachtig zijn.
3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4. Indien bij het uitbrengen van een stem of op de kleurplaat een onjuist of onvolledig adres of
telefoonnummer staat vermeld, vervalt de mogelijkheid om voor een prijs in aanmerking te komen.
5. Vanaf één e-mailadres mag maximaal viermaal worden gestemd.
6. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
7. De adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor informatie over de Verkiezing Speelgoed van
het Jaar en worden niet aan derden verstrekt.
8. Tot en met 1 november 2020 kan worden gestemd via de internetsite www.speelgoedvanhetjaar.nl
9. Kleurplaten moeten op 1 november 2020 in het bezit zijn van de Verkiezing Speelgoed van het
Jaar door ze op te sturen naar Postbus 96050, 1006 EB Amsterdam of via de website te uploaden.
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