Inschrijven
verplicht!

HALLOWEEN KIDSDAY
Vrijdag 31 oktober 2014

Je mag het inschrijvingsformulier deponeren in de urne op het
binnenplein.
INSCHRIJVINGSFORMULIER EN MEER INFO ZIE ACHTERZIJDE

Vrijdag 31/10 - Halloween kidsday - 14u tot 18u
Schrijf in en doe mee aan onze griezelzoektocht...
Je gaat op zoek naar onze halloween items die verstopt zitten in de etalages van onze winkels
of je doet er een leuke opdracht. Heb je alles gevonden, dan ontvang je een leuke verrassing.
Enkel voor kinderen die ingeschreven zijn.
Vul jouw gegevens in op het inschrijvingsformulier onderaan en deponeer het in de urne op
het binnenplein. Dan ben je ingeschreven om op vrijdag 31 oktober 2014 deel te nemen aan
de griezelzoektocht. Deze actie is gericht aan kinderen van 3 jaar tot 12 jaar.

Uit veiligheidsreden zullen enkel de eerste 600 inschrijvingen gelden, de urne zal
nadien worden verwijderd.

Kinderanimatie
Alle kinderen kunnen de hele namiddag genieten van leuke halloweenanimatie. Zo zal er een
spook- en pompoenspringkasteel staan, loopt er een ballonnenplooier rond en kan je jouw
favoriete tattoo laten zetten of laten grimen.

Halloween ... De 5 mooiste tekeningen en wie verkleed komt krijgt op kidsday 31
oktober een extra verrassing!

19/9-24/10: Klassenwedstrijd, WIN een schoolreis
Welke klas maakt het mooiste spookslot?
Vijf weken lang krijgt elke klas van de lagere scholen in Kapellen en
omliggende gemeenten de kans om een spookslot te ontwerpen.
De ingezonden ontwerpen worden in winkelcentrum Promenade
Kapellen tentoongesteld, waarna ze door onze jury bekeken worden.
De klas met het origineelste ontwerp krijgt een toffe schoolreis
aangeboden naar de Efteling!

Prijsuitreiking vrijdag 31/10 om 18u
Aan het einde van onze kidsday wordt de winnende klas bekend
gemaakt, elke klas stuurt een afgevaardigde.
1ste prijs: schoolreis naar de Efteling
2de prijs: uitstap naar de binnen- en buitenspeeltuin Den Deugeniet
3de prijs: een lekkere Halloweensmullerij

Alle info vindt u terug op: www.promenadekapellen.be
INSCHRIJVINGSFORMULIER KIDSDAY WINKELCENTRUM PROMENADE

VOORNAAM + NAAM: ____________________________
SCHOOL:

___________________________________

POSTCODE: ________ LEEFTIJD (van 3j tot 12j): _______

Inschrijven
verplicht

E-MAILADRES: _________________________________
(kind of ouder)

Inschrijvingsformulieren deponeren in de urne op het binnenplein.
Uit veiligheidsreden zullen enkel de eerste 600 inschrijvingen gelden.

