100 jaar beweging, wandel- en fietstochten Limburg, wedstrijdreglement
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Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd in het kader van 100 jaar beweging en geldt voor de
wandeltocht in Hasselt, de fietstocht in Hasselt en omgeving, en de fietstocht in Genk en omgeving,
hierna vermeld als ‘de wedstrijd’.
De wedstrijd loopt van 13 mei tot en met 30 juni 2021.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden van de wedstrijd.
De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichting.
Alle natuurlijke personen mogen deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van de
personeelsleden van beweging.net Limburg, en personeelsleden aan het onthaal van het
bewegingshuis in Hasselt en Groep INTRO in Genk. Ook hun eventuele partners en familieleden in de
eerste graad zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Minderjarigen kunnen enkel deelnemen aan de wedstrijd met toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordigers.
Enkel de eerste volledig ingevulde deelname per domicilieadres zal geldig zijn voor deelname aan de
wedstrijd.
Onder een volledig ingevulde deelname om kans te maken op de algemene prijzen wordt verstaan,
naast het invullen van de persoonsgegevens en de schiftingsvraag:
a. een antwoord gegeven op alle 7 vragen van de fietsroute Hasselt en omgeving;
b. een antwoord gegeven op alle 7 vragen van de fietsroute Genk en omgeving;
c. een antwoord gegeven op alle 7 vragen van de wandeling in Hasselt;
Onder een volledig ingevulde deelname om kans te maken op de kinderprijzen wordt verstaan, naast
het invullen van de persoonsgegevens en de schiftingsvraag: een antwoord gegeven op de 2 vragen
van de kinderopdrachten van de wandeling in Hasselt.
De volgende persoonsgegevens worden gevraagd om aan de wedstrijd deel te nemen: naam, volledig
adres (straat + nr., postnr. + gemeente) en mailadres.
De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van
de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de
organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, met inbegrip van de verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan
de wedstrijd.
Aanduiding van de winnaars: in geval van een ex aequo zal het antwoord op de schiftingsvraag
bepalend zijn. Winnaars worden bepaald in volgorde naargelang ze het juiste antwoord op de
schiftingsvraag het dichtst benaderen.
De te winnen prijzen:
a. Bij deelname aan de wandeling of één van de twee fietstochten:
i. Eerste prijs: waardebon € 25,00 van Koe-Vert (Kiewit)
ii. Tweede prijs: waardebon € 25,00 van Mijn bord (Genk)
iii. Derde prijs: waardebon € 25,00 van Koe-Vert (Kiewit)
iv. Vierde prijs: waardebon € 25,00 van Mijn bord (Genk)
b. Bij deelname aan de kinderopdrachten van de wandeling:
i. Eerste prijs: share-a-box tuinbox, ter waarde van € 35,00
ii. Tweede prijs: boekenbon € 20,00 van Clavis uitgeverij
iii. Derde prijs: boekenbon € 10,00 van Clavis uitgeverij.
De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te
sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige
toepasselijke wetgeving. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
De organisator gaat niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van
instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

