Ontwerp
hét Brabantse

fietsshirt
Maak foto

Ontwerp jij hét nieuwe Brabantse ﬁetsshirt? Upload jouw
design en verzamel zoveel mogelijk stemmen. Wint jouw design...
dan ligt jouw shirt straks in de winkel! Ook win je voor jezelf, voor
je klas én de hele school gave prijzen. Meedoen kan tot 7 oktober!

Zo doe je mee

Winnen

Stap 1 >> ONtwerp

>>
>>
>>
>>

Maak hiernaast jouw mooiste design
voor hét Brabantse ﬁetsshirt.

Stap 2 >> UPLOAD
Maak er een foto van en upload ‘m op
sjeesjeshirt.nl. Doe dit vóór 7 oktober 2020!

Stap 3 >> STEM & WIN
Vanaf 8 oktober kun je online stemmen
verzamelen. Wint jouw design? Dan ligt jouw
shirt straks in de winkel én win je gave prijzen!

Jouw shirt in de winkel
Een shirt voor de hele klas
Een stoere ﬁets
Een toffe clinic van wereldkampioen ‘groundmoves’
Nasser el Jackson voor de
hele school!

Alle Brabantse kinderen van 9 t/m 13
jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd.

Check sjeesjeshirt.nl voor designtips
en meer informatie over de wedstrijd!

Pssst… En heb je nou ook een goed idee om meer
kinderen én hun ouders vaker op de ﬁets te krijgen? Doe
dan ook mee met de wedstrijd voor hét beste ﬁetsidee.

Als je wint ligt
jouw shirt straks
in de winkel.

Schrijf en/of teken jouw idee hier

Word jij ook wel eens met de auto naar school, sport,
muziekles of een vriend gebracht, terwijl het best dichtbij
is? En je eigenlijk ook op de ﬁets had kunnen gaan?

Feit

1 op de 3 kinderen
wordt met de auto naar
school gebracht terwijl
90% binnen 1 km van
school woont!

Dat kan ook anders!
Op de ﬁets bijvoorbeeld..

Want ﬁetsen is goed voor:
>> de veiligheid, omdat het dan minder
druk is met auto’s bij school;
>> je gezondheid, omdat je door vaker
te bewegen lekker ﬁt blijft;
>> het milieu, omdat er uit jouw ﬁets
geen uitlaatgassen komen;
>> jezelf, omdat je door vaker te ﬁetsen
beter wordt in het verkeer.

Bedenk & Win
Dus, heb jij nou een goed idee waardoor meer kinderen én hun ouders vaker de
ﬁets pakken? Doe dan mee met deze wedstrijd en maak kans op gave prijzen!

Zo doe je mee
>> Alle Brabantse kinderen
van 9 t/m 13 jaar kunnen
meedoen
>> Laat hiernaast jouw beste
idee weten
>> Maak er een foto van
>> Upload ‘m op
sjeesjeshirt.nl
>> Doe dat vóór 7 oktober
>> In november wordt de
winnaar bekendgemaakt
Maak foto

organisatie Ons Brabant Fietst en BrabantSport

Check sjeesjeshirt.nl voor alle prijzen én alles over de wedstrijd.

partners Provincie Noord-Brabant, BrabantStad, Decathlon, Yarn Cyclingwear, More2Win, Brabants VerkeersveiligheidsLabel, Brabant Cycling Network en Brabant Mobiliteitsnetwerk, SSNB

