
Reglement FLUO-SPAARACTIE  “HELM OP, FLUO TOP” 

voor de leerlingen van de Lagere School 
 

De Wedstrijd 

* De spaaractie loopt van woensdag 5 november 2013 tot en met vrijdag 13 februari 2015 en 

wordt georganiseerd door de verkeerswerkgroep van de Oudervereniging i.s.m. de Provincie 

Antwerpen. 

 

Doel 

* Doel van de actie is de zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer te bevorderen door 

het dragen van een fluovestje. 

 

Deelname 

* Ieder kind van de Lagere School is vrij om deel te nemen aan de wedstrijd, de deelname 

verloopt dit jaar individueel. Wie ’s morgens met een fluovestje naar school komt, krijgt een 

sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een sticker op. Stickers worden verzameld 

op een stickerkaart die in de schoolbank wordt bewaard.  Fietsers die een fietshelm én een 

vestje dragen, krijgen hun kaart in principe sneller vol. Op zich is dit geen probleem. 
 

Fluofoto 

 We proberen toch een groepsgevoel te creëren door van ieder klas (in fluokledij) een 

groepsfoto te maken. Data worden meegedeeld via de agenda. 

 

Prijzen te winnen 

 Vakje 20: PROFILE.  

Een leerling die zich met zijn stickerkaart met 20 stickertjes aanbiedt in één van de 

Profile-vestigingen (lijst op www.profiledefietsspecialist.be), ontvangt een gadget.  

 Vakje 40: CIRCUS BRUUL, Bel 15, 2440 Geel (www.circusbruul.be) 

Een leerling krijgt met een stickerkaart met 40 stickertjes gratis toegang tot Circus-

Binnenspeeltuin Bruul. De kaart is geldig tot 8 november 2015. 

 Vakje 50: OLMENSE ZOO, Bukenberg 45, 2491 Balen-Olmen (www.olmensezoo.be) 

Een stickerkaart met 50 stickertjes geeft recht op een gratis toegangsticket voor de 

Olmense Zoo, indien vergezeld van 1 betalende volwassene. De kaart is geldig tot 8 

november 2015. 

 Vakje 60: BOBBEJAANLAND, Olensteenweg 45,  Lichaart (www.bobbejaanland.be) 

Met een volle stickerkaart kun je gratis binnen in Bobbejaanland (minimumwaarde 

€23,50), indien vergezeld van 1 betalende volwassene.  

Varia 

* Wij doen er alles aan om de wedstrijd vlot te laten verlopen. Indien door omstandigheden 

buiten onze wil de wedstrijd gedeeltelijk of geheel moet worden uitgesteld, aangepast of 

geannuleerd worden, kan de verkeerswerkgroep hier niet voor verantwoordelijk gehouden 

worden. 

* Deelname aan de wedstrijd betekent dat je dit wedstrijdreglement aanvaardt. 
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http://www.circusbruul.be/
http://www.olmensezoo.be/
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