
Lego® Bouwwedstrijd 
 
Het doel en de visie van de LEGO Groep is 
kinderen uit te dagen de grenzen van hun eigen 
creativiteit te verkennen en daar overheen te 
gaan. De LEGO® bouwwedstrijden leiden tot het 
unieke LEGO spel dat tegelijk leuk, creatief, 
plezierig en uitdagend is. Een uniek evenement 
voor jong en oud. 

 

 
 

Wat gebeurt er tijdens het evenement ? 
De LEGO bouwers krijgen individueel een bouwplaat. Hierop kunnen zij naar eigen inzicht 
een bouwwerk creëren. De bouwwerken worden op de tafels geplaatst, met een formulier 
met NAW gegevens. Een half uur voor einde van het evenement wordt door de medewerker 
van JB Productions de prijsuitreiking gehouden, waarbij gelet wordt op creativiteit gekoppeld 
aan de leeftijd.    
  
In totaal kunnen bij de basisopstelling circa 60 kinderen tegelijk bouwen. Dit aantal kan 
kosteloos, maar in vooroverleg worden uitgebreid naar 120 kinderen of zelfs 200.  
  
Voor 8+ kids wordt het nòg veel spannender. Als aanvulling op de bouwwedstrijd 
introduceert JB Productions, in samenwerking met Warner Bros, twee LEGO 
computergames.  
De spellen LEGO® Batman™ en LEGO® Rock Band™, compleet met drumstel, 2 gitaren en 
vet geluid op de koptelefoons, kunnen op uw locatie worden gespeeld.  
 

Wat komt er allemaal mee met de LEGO bouwwedstrijd? 
 
Bij de LEGO® Bouwwedstrijd wordt het volgende meegeleverd: 
  
> 5 tafels van 120 x 80 cm 
> 1 tafel van 120 x 140 cm 
> 4 mini tafels vol met Duplo voor de allerkleinsten 
> 2 Computerbooths met LEGO Batman en LEGO Rockband,  
   met drumstel, 2 gitaren en koptelefoons 
> Legomix tot maximaal 200 kinderen 
> Geluid voor achtergrondmuziek en prijsuitreiking 
> Decor op statieven, 7 meter lang 
> Diverse showmodellen ter aankleding 
> 1 begeleider voor. controle en jurering 

Waar moet ik als locatie aan voldoen ? 



Voor de LEGO Bouwwedstrijd dient de locatie aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
  
Een ruimte van minimaal 30 vierkante meter. Deze ruimte dient leeg opgeleverd worden bij 
aankomst van onze medewerkers. 
De ruimte dient altijd overdekt te zijn. Uitzonderingen kunnen alleen worden gevormd na 
persoonlijk overleg.  
  
Stroomvoorziening: 1 x 220 V op maximaal 10 meter afstand 
  
De medewerkers arriveren 2 uur voorafgaand aan het evenement voor het opbouwen. 
Het afbouwen neemt circa 1,5 uur in beslag. 
  
Indien het evenement plaatsvindt in openbare ruimten zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum, 
dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een beveiliging medewerker vanaf het moment 
van aankomst tot het moment van vertrek.  
 

Mag ik adverteren met het LEGO logo ? 
 
Adverteren in elke mediavorm met het LEGO logo of naam dient vooraf te worden 
goedgekeurd. De advertentie of commercial dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan 
plaatsing gemaild te worden aan JB Productions.  
Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een returnmail met eventueel geredigeerde tekst. Deze 
tekst mag u dan niet meer wijzigen.  
De goedkeuring van tekst en gebruik van LEGO logo wordt gecontroleerd door de afdeling 
communications van LEGO. 
De kosten voor deze controle bedragen € 27,00 excl BTW. 
Wij dienen u er op te wijzen dat adverteren zonder controle kan leiden tot het annuleren van 
het evenement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


