
Spelregels Lego actie 
 Maak een lego bouwwerk uit je eigen fantasie, dus niet uit een lego boekje 

 Er is geen thema waaraan je je hoeft te houden. Leef je gewoon uit 

 Het bouwwerk hoeft geen minimale afmetingen te hebben. Wees creatief en 

kleurrijk. 

 Je mag iets bouwen met alle soorten Lego (dus bijv. Lego Duplo, Lego Technic, 

Lego City, Lego Friends, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Lego Creator, Lego Chima etc) 

 Maak een foto van je bouwwerk 

 Stuur je foto online in via (link) 

 Actieperiode. Je kunt je foto tot 11 mei insturen. 

 Deze actie is voor kinderen tot en met 12 jaar 

 Categorieën: 

1. Leeftijd tot en met 5 jaar 

2. Leeftijd 6 t/m 9 jaar 

3. Leeftijd 10 t/m 12 jaar 

 De foto’s van de bouwwerken worden met naam en leeftijd vermeld op de 

websites Samen in. Bij het insturen op onze site wordt gevraagd naar toestemming 

hiervoor. De toestemming moet door de ouders worden gegeven.  De foto’s van de 

bouwwerken inclusief naam en leeftijd blijven ook na de actieperiode op de site 

staan. 

 De gegevens van de kinderen (die zijn ingevuld op onze site) worden alleen 

bewaard gedurende de looptijd van de actie. 

 De gegevens van de kinderen worden alleen voor de Lego actie gebruikt. 

 Onder de inzenders verloten wij 20x een legodoos t.w.v. € 50. Prijswinnaars 

worden uitgenodigd in de Univé winkel om de prijs in ontvangst te nemen of 

toegestuurd (afhankelijk van ontwikkelingen mbt corona virus) De legodozen of 

bonnen worden aangeschaft bij een zakelijke relatie van UNN. 

 De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs. 

 De prijs is niet overdraagbaar. 

 Inzendingen worden beoordeeld door een jury van 5 Univé kinderen die niet bij 

deze actie betrokken zijn. 

 Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht  voor 21 mei 2020. 

 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 Informatie over de privacy-verklaring van Univé vind u hier 

https://www.unive.nl/binaries/content/assets/pdfs/regio/generiek-ru/regio_unive_privacyverklaring.pdf

