
 

Winactie #IKESC 
Datum: 17-1-’22 

 

Beste leerlingen van het ESC, 

 

Wil jij een nieuw paar Balenciaga schoenen of een nieuwe telefoon winnen?  

Ter waarde van €650,- ! 

Dat kan! 

Doe mee! 

 

Hieronder vind je alle stappen én voorwaarden waaraan jij moet voldoen om de prijs te winnen. 

 

Winactie #IKESC stappen: 

1. Meld je aan voor deze winactie, door het aanmeldformulier in te vullen (klik hier voor het 

aanmeldformulier) 

2. Haal in de grote pauze op de volgende momenten een “#IKESC poster” op: 

a. Poster ophaalmoment 1: dinsdag 18-1-‘22 grote pauze leerplein 3e verdieping. 

b. Poster ophaalmoment 2: donderdag 20-1-’22 grote pauze leerplein 3e verdieping. 

3. Hang de #IKESC poster voor het raam in je huis aan de straatkant (zodat je het vanaf de 

straat kan zien!) en zorg dat deze uiterlijk zaterdag 22-1-’22 zichtbaar is. 

4. #IKESC poster moet thuis voor het raam blijven hangen tot en met vrijdag 11-2-’22 en mag 

pas zaterdag 12-2-’22 eraf worden gehaald! 

5. Maak een foto van de opgehangen #IKESC poster. Het mag een selfie met jou erbij of een 

foto van alle de poster op het raam zijn! We vinden het leuk als je op de foto gaat met de 

poster, maar dat hoeft niet! 

6. Post op jouw Instagram de #IKESC poster foto MET de hashtag #IKESC (# i k e s c) daarbij. 

Hoe origineler en leuker, hoe beter!  Post dit op de volgende momenten: 

a. Instagram post 1: donderdag 20-1-’22 of vrijdag 21-1-’22 

b. Intragram post 2: maandag 31-1-’22 of dinsdag 1-2-’22 

7. #IKESC poster mag zaterdag 12-2-’22 eraf worden gehaald, maar hoeft niet! 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RrRX5GCJrUKQQBPb7Zc2MvCHBHqI_71AlFCKx4bInK9UMUJTSlcyWE8zNVJaRlhHMlhCOURSN0dKTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RrRX5GCJrUKQQBPb7Zc2MvCHBHqI_71AlFCKx4bInK9UMUJTSlcyWE8zNVJaRlhHMlhCOURSN0dKTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RrRX5GCJrUKQQBPb7Zc2MvCHBHqI_71AlFCKx4bInK9UMUJTSlcyWE8zNVJaRlhHMlhCOURSN0dKTy4u


Voorwaarden Winactie #IKESC: 

 Alleen de leerlingen van het Edith Stein College mogen aan deze winactie meedoen! 

 Dee leerlingen onder de 18 jaar oud (bij aanvang van winactie) moeten toestemming van 

een ouder/verzorger hebben. 

 Alle “winactie #IKESC stappen” zoals beschreven hierboven moeten goed zijn doorlopen. 

Dus je moet alle stappen gedaan hebben om deze prijs te kunnen winnen! 

 Op je Instagram post MOET #IKESC staan! 

 Instagram accounts waarbij post worden geplaatst die het Edith Stein College in diskrediet 

brengen worden uitgesloten van deelname aan deze winactie. Dus zet je bij je post iets 

raars, lelijks, discriminerend of iets anders wat niet leuk is, kan je de prijs niet meer winnen. 

 Er moeten minstens 50 leerlingen alle stappen, zoals hier boven beschreven, hebben 

doorlopen, om over te gaan tot het kiezen van een winnaar en de prijsuitreiking.   

 De winnaar wordt gekozen door de ESC-PR-werkgroep (bestaande uit ESC-werknemers) en 

er wordt gekeken naar:  

o Is er aan al de voorwaarden, zoals beschreven, voldaan. 

o De originaliteit van de Instagram post. 

 De winnaar wordt uiterlijk donderdag 17-2-’22 bekend gemaakt. 

 De prijs wordt uitgereikt door de rector van het Edith Stein College waarbij een 

ouder/verzorger aanwezig is. 

 De prijs kan niet worden geruild of in geld worden uitgereikt. 

 

Vragen of opmerkingen over deze winactie kunnen verstuurd worden via Magister berichten aan 

meneer S. Strik! 

Succes! 

 

Groet, 

 

Het ESC-PR-team 

 


