
Neem deel aan onze 
fotowedstrijd 

 
en win een waardebon van  

30% korting die je kan gebruiken bij 
het huren van 1 van onze grote 

springkastelen. 
 

 

  
 

Ook dit jaar hebben we een actie voor jullie voorzien deze keer in de maand mei. 

Gedurende de maand mei kan je tijdens je huurperiode van een springkasteel een 
leuke, grappige originele foto maken en ons deze doorsturen.                                

Foto waarop 1 van onze springkastelen zichtbaar is. 



 

 
Mail dus snel jullie mooiste foto naar info@symarre.be 

Typ in het onderwerp van jouw mail: FOTOWEDSTRIJD MAAND MEI 
Enkel foto’s met vermelding FOTOWEDSTRIJD MAAND MEI kunnen 
deelnemen. Vermeld ook telkens in de mail zelf jouw naam, adres en 

telefoonnummer. 
Lees aandachtig de voorwaarden, iets verder op deze pagina. 

Foto’s insturen kan tot en met vrijdag 10 juni 2022.  Alle inzendingen posten wij 
op zondagavond 12 juni 2022 

op onze Facebookpagina. Vanaf dan kan iedereen zijn stem uitbrengen.  
We sluiten de wedstrijd af op vrijdagavond 17 juni om 19u. 

De 4 foto’s met de meeste stemmen wint 1 van onze waardebonnen van 30% korting 
die je kan gebruiken bij het huren van 1 van onze grote springkastelen.  

Dit wordt vast heel spannend? 

 
VOORWAARDEN: 

Elke foto moet een horizontale of verticale foto zijn en dient per mail aangeleverd te 
worden met in het onderwerp de vermelding FOTOWEDSTRIJD.MAAND MEI. 

Vermeld in de mail zelf jouw naam, emailadres en telefoonnummer. De foto’s zijn min 
500 Kb en max 8Mb en in JPG of JPEG-formaat. 

Je kan maximaal 1 foto insturen voor deze wedstrijd.  
Hou er rekening mee dat jouw foto een hele maand bekeken wordt, dus kies zelf 

reeds jouw leukste foto uit. 
Zeker zichtbaar op de foto springkasteel op achtergrond of foto in springkasteel. 

Wij contacteren de winnaars. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd aanvaard je 
het wedstrijdreglement.  

 

mailto:info@symarre.be
https://www.facebook.com/symarrespringkastelen/
https://symarre.be/wp-content/uploads/fotowedstrijd-reglement.pdf

