Dag ouders

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd
naar school gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’
van de VSV. Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende
en fluorescerende kledij) naar school te komen, kunnen kinderen
stickertjes sparen en prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie
(7 november 2022) en loopt tot de krokusvakantie (17 februari 2023).
Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.

Hoe werkt het?
•
•

•

Alle kinderen krijgen een (digitale) spaarkaart.
Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers:
- fietshelm op = 1 sticker
- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker
Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen.

Prijzen
•

•
•

21 stickers: vanaf 22 november kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd op
helmopfluotop.be/wedstrijd. Deelnemen kan tot en met 10 maart 2023.
Je maakt kans op:
- 1 van de 30 setjes met 3 fluogadgets van WOWOW (een rugzakhoes, een reflecterend lampje en een
snap wrap);
- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs;
- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC;
- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure;
- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW;
- 1 van de 25 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo;
- 1 van de 30 setjes van Name On It (gepersonaliseerde brooddoos + 25 gepersonaliseerde
naamstickers).
42 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks.
60 stickers:
- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael;
- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland.

De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op helmopfluotop.be

Vragen?

Op helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden!
Nog een andere vraag? Mail naar helmopfluotop@vsv.be.
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