° De eindejaarsactie vindt plaats van 1 tot en met 31 december 2018 bij 83 deelnemende handelaars.
° Bij de eindejaarsactie krijg je genummerde loten. De uitreiking van de loten gebeurt door de
handelaar zelf, de handelaar bepaalt zelf hoe hij/zij de loten verdeelt.
° Er zijn 3 weektrekkingen en één trekking van de hoofdprijzen.
° De weektrekkingen vinden plaats op maandag 10 en 17 december en op woensdag 26 december om
19.30u, op een nader te bepalen plaats.
° Per week is er een aparte trekking van de loten die in die week uitgegeven zijn. Deze trekkingen
gebeuren door een Schepen, waarbij volgende prijzen getrokken worden: één waardebon van €100 en
twee van €50, zowel voor Geluwe als voor Wervik.
° De trekking van de hoofdprijzen vindt plaats op maandag 7 januari 2019 in rusthuis “Ter Beke” tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de handelaars uit Geluwe en Wervik.
Alle loten (van de verschillende weektrekkingen) worden samen gevoegd, wel apart voor Geluwe als
voor Wervik, met volgende verdeling: (ook zowel voor Geluwe als voor Wervik)
- 1 hoofdprijs = reischeque van €1.000
- 2 cadeaubonnen van €200
- 2 cadeaubonnen van €150
- 5 cadeaubonnen van €100
- 4 cadeaubonnen van €50
- Eén reservenummer dat toegewezen wordt aan de hoofdprijs, voor het geval dat het
winnend lot niet voor 1 maart 2019 werd afgehaald. Wordt deze wel afgehaald, dan is de
tegenwaarde van het reservenummer een cadeaubon van €50.
Tevens zal een lot getrokken worden waarvan de 3 eindcijfers bepalen wie de winnaar is bij elke
deelnemende handelaar. Deze waardebon heeft een waarde van €40.
° De gewonnen cadeaubonnen zijn kadobonnen van de stad Wervik, voorzien van het logo van de
eindejaarsactie én enkel te gebruiken bij de deelnemende handelaars uit Wervik en Geluwe.
° De uitslag van alle trekkingen vind je terug bij de deelnemende handelaars, op
www.wervik.be/eindejaarsactie, op facebook en in het Groen Gazetje.
° De prijzen zijn af te halen bij:
- voor Geluwe: Wijnen Ignace, Ieperstraat 46
- voor Wervik: Dierenspeciaalzaak Pauwelyn, Sint-Maartensplein 10
Dit moet gebeuren ten laatste voor 1 maart 2019!

Een tip: hou jouw loten bij tot na de trekking van de hoofdprijzen!

