WEDSTRIJDREGLEMENT
Duroc d’Olives Facebookwedstrijd 18/06/2018 – 31/08/2018
Algemeen
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Duroc d’Olives, Smalle Heerweg 160, 9080
Lochristi.
2. De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of
geassocieerd met Facebook.
3. Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk het
wedstrijdreglement en alle beslissingen die Duroc d’Olives in verband met de wedstrijd zal
treffen.

Deelnamevoorwaarden
3. Aan deze wedstrijd kan elke natuurlijke persoon deelnemen die zijn of haar woonplaats in
België heeft. Medewerkers van Duroc d’Olives kunnen niet deelnemen aan deze actie.
4. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan
een wedstrijd gaat Duroc d’Olives ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar
ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar
op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op
een prijs worden afgenomen.

Aansprakelijkheid
5. Duroc d’Olives is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd
en/of uitvoering van de prijs.

Wedstrijdverloop
6. De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een creatief product, namelijk een
foto.
7. De deelnemers verlenen Duroc d’Olives de kosteloze toestemming om de creatieve
producten zonder enige beperking te publiceren. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen
alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle foto’s
oorspronkelijk moeten zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er
mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt
worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt.
De organisator is niet verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk
ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
8. De aanduiding van de winnaars is definitief en onherroepelijk en gebeurt door een jury. Tegen
de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

9. In totaal zijn er 5 winnaars. Elke deelnemer kan slechts één maal winnen.
10. De wedstrijd start op 18 juni 2018 en wordt afgesloten op 31 augustus 2018 om 12u. Enkel
digitale deelnames die ons vóór dit tijdstip bereiken, worden in aanmerking genomen voor
deelname aan deze actie.
11. De winnaars worden bekend gemaakt op het Facebook kanaal van Duroc d’Olives. Ze zullen
gevraagd worden om contact op te nemen met Duroc d’Olives.
12. Duroc d’Olives is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden. Bij
onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs
toekennen aan een andere deelnemer.
13. De organisator, Duroc d’Olives, behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Zij
kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Prijs
14. De 5 winnaars worden bepaald door de jury in functie van beoordelingscriteria in twee
categorieën: creativiteit en originaliteit.
15. De 5 winnaars winnen het gebruik van een springkasteel voor een weekend (levering
vrijdagnamiddag, ophalen maandag) of midweek (levering maandag, ophalen vrijdag.) Het
springkasteel wordt geleverd. Het springkasteel wordt niet geplaatst. Data worden beslist in
overleg met de winnaars.
16. De prijzen zijn niet inwisselbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De prijzen mogen door de
winnaars niet verkocht worden.

Privacy
16. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt
meegedeeld dat Duroc d’Olives de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in
het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere
doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen
gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de
aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de
wedstrijd.

