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Ter gelegenheid van de nieuwe website en het thuis houden van kinderen door de Covid-19, houdt Stichting Falki Aviation Curaçao en Bonaire een kleurwedstrijd.  

 

Onze nieuwe website is the bekijken op www.falkiaviation.com. 

 

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en win een prijs. Het vliegtuig op de plaatje moet zoveel mogelijk in de kleuren van de vliegtuigen van Falki Aviation zijn.  

In de foto gallerij op onze website zijn er verschillende fotos van onze vliegtuigen. Eigen creativiteit mag gebruik worden om de plaatje bij te vullen. 

 

Voor iedere groep is er een leuke prijs om te winnen! 

 

Inleveren voor 1 mei 2020. De uitslag wordt dan zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

De kleurplaat downloaden. Klik hier. 

 

Kleurplaat dient uitgeprint te worden. Na het kleuren, plaatje scannen en digitaal inleveren, per email sturen naar info@falkiaviation. 

 
Actievoorwaarden kleurwedstrijd 

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de kleurwedstrijd van Stichting Falki Aviation. 

 

Artikel 1 - Algemeen 

1. Deze actie is georganiseerd door Falki Aviation Curaçao en Falki Aviation Bonaire. Zij behouden zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties 

en wijzigingen in de kleurwedstrijd aan te brengen of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk 

wordt geacht. Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid van de actiesite, is  Stichting Falki Aviation Curaçao en Stichting Falki Aviation Bonaire niet 

aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de actiesite kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Artikel 2 – Deelname 

2. Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan de kleurplatenwedstrijd  in met de voorwaarden genoemd in deze 

actievoorwaarden. 

3. Voor deelname aan de kleurwedstrijd worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend . 

4. De opgegeven e-mailadressen en telefoonnummers worden vastgelegd in het Ledenregistratiesysteem van Stichting Falki Aviation Curaçao en Stichting Falki Aviation Bonaire. 

Stichting Falki Aviation Curaçao en Stichting Falki Aviation Bonaire gaat zorgvuldig met uw gegevens om.  

5. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van Stichting Falki Aviation Curaçao en Stichting Falki Aviation Bonaire. 

6. De actie is geldig tot en met 01 mei 2020. 

 

Artikel 3 – Prijzen 

7. De te winnen prijzen zijn: 

Eerste prijs: 

Een rondvlucht boven Bonaire voor Bonaire winnaar 

Een rondvlucht boven Curaçao voor Curaçao winnaar 

 

Tweede prijs:  

  Een ticket voor een retour naar Curaçao voor Bonaire winnaar 

  Een ticket voor een retour naar Bonaire voor Curaçao winnaar 

 

Derde prijzen (motivatie / inspiratie): 

15 vliegtuig modellen (grote circa 30 centimeters) voor 15 beste kleurplaatjes van Bonaire 

  15 vliegtuig modellen (grote circa 30 centimeters) voor 15 beste kleurplaatjes van Curaçao 
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Artikel 4 – Vaststelling winnaars 

8. De winnaars worden geselecteerd door de vijf leden van Stichting Falki Aviation Curaçao en Bonaire en worden uiterlijk 5 mei 2020 persoonlijk benaderd. 

9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

10. Stichting Falki Aviation Curaçao en Bonaire kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade. 

 

 

Artikel 6 – Slotbepaling 

11. Deze actie wordt gefinancieerd door de twee Stichtingen en donateurs ter inspiratie en motivatie van kinderen die belangstelling hebben voor de luchtvaart. Er zijn geen kostaan 

aan verbonden om deel te nemen. 

12. Stichting Falki Aviation Curaçao en Bonaire behouden zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van 

deelname uit te sluiten. 

13. Stichting Falki Aviation Curaçao en Bonaire behouden zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen 

goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

14. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de genoemde stichtingen. 

15. Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden. 

16. Leeftijd is van 2 tot en met 15 jaar. 

 

 

 

Succes. 

 

Falki Aviation Curaçao 

Falki Aviation Bonaire 

 


