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Laat je zien! challenge 
reglement 
  

 Algemeen   
De ‘Laat je zien’ challenges zijn onderdeel van een tijdelijke publiekscampagne van SKVR. Met 
de challenges wil SKVR de creativiteit van Rotterdammers stimuleren, verdiepen en delen. De 
deelnemers aan de challenges maken kans op een gratis cursus bij SKVR. Iedereen die aan de 
voorwaarden voldoet kan meedoen met een challenge. De ‘Laat Je Zien’ challenges lopen tot 
eind augustus 2020. SKVR geeft drie keer een gratis cursus weg. Eén in de maand juni, één in 
juli en één in augustus.  

Challenges   
De online challenges van de ‘Laat Je Zien’ campagne van SKVR vinden plaats op Instagram en 
Facebook. Iedere twee weken komt er een nieuwe challenge online. Om mee te doen met een 
challenge post een deelnemer een foto, tekst of video op Instagram of Facebook. Dit kan zowel 
in story als in post vorm. De foto of video wordt geplaatst op het eigen social account van de 
deelnemer met de hashtag #laatjezien en SKVR in de post getagd. Aan de challenges zijn geen 
kosten verbonden. Een deelnemer kan zo vaak als hij of zij wil meedoen met de challenges.   

 Voorwaarden   
 Iedereen kan meedoen. Is een deelnemer jonger dan 16 jaar, dan heeft de deelnemer 

toestemming nodig van ouders of voogd.   
 De inzending wordt geplaatst op het eigen social account van een deelnemer.   
 De inzending wordt gepost met de hashtag #laatjezien en SKVR is getagd in de post.   
 De content is respectvol en houdt zich aan de algemene regels van Instagram en Facebook.   
 De inzending wordt geplaatst in de campagne periode.   
 Door deel te nemen aan een challenge stemt de deelnemer automatisch in met publicatie 

door SKVR voor communicatiedoeleinden. Dit betekent dat de inzending mogelijk gebruikt 
wordt op de website en social kanalen van SKVR. SKVR gaat respectvol met de 
inzendingen om en zal nooit persoonsgebonden informatie delen met derden.   

 De challenges zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door 
Facebook.   

Jurering   
SKVR kiest samen met de betrokken docenten uit de challenges de winnaars in juni, juli en 
augustus. Daarbij wordt gelet op creativiteit en originaliteit.    

Prijs   
De winnaars ontvangen een voucher voor een gratis cursus bij SKVR ter waarde van max €449. 
De voucher kan worden ingewisseld tot eind 2021. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.  
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Mocht de winnaar een cursus met een hoger bedrag uitkiezen dan kan de winnaar het 
restbedrag zelf aanvullen. Valt het bedrag van de uitgekozen cursus lager uit dan vervalt het 
overgebleven bedrag.  

Als een cursus niet meer beschikbaar is omdat deze al vol zit of uitvalt dan kan de winnaar een 
andere cursus uitkiezen.   

SKVR brengt de winnaar persoonlijk op de hoogte en deelt dit ook via de social kanalen van 
SKVR. Mocht de door SKVR gekozen winnaar afzien van de prijs, dan gaat de prijs naar de 
deelnemer op plaats 2.   

Contact 
 Voor vragen over de ‘Laat Je Zien’ challenges, neem dan contact op via marcom@skvr.nl 
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