REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD WEST-VLAANDERENS MOOISTE 2021
1.1

ORGANISATIE
•

1.2

De wedstrijd is een organisatie van de Stad Roeselare met zetel te 8800 Roeselare, Botermarkt 2.
ALGEMEEN

•

•
•
1.3

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement.
Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die
door de stad Roeselare worden genomen. De stad Roeselare kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit
reglement door melding te maken op haar website www.westvlaanderensmooiste.be.
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de stad Roeselare behandeld en
beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden.
Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.
DEELNAME

•

•
•
•

1.4

Hoe kan je deelnemen?
o Vanaf 2 augustus 2021 t.e.m. 29 augustus 2021 zijn er op de fietsroutes van West-Vlaanderens
Mooiste levensgrote kartonnen fietsers terug te vinden op het parcours. Neem een originele selfie met
één van de kartonnen fietsers en plaats jouw foto op de Facebookpagina van West-Vlaanderens
Mooiste met de hashtags #wvlm2021 & #sportersbelevenmeer.
Deelname aan de wedstrijd is gratis en loopt van 02/08/2021 tot en met 29/08/2021.
Deelname aan de wedstrijd en de daaraan gerelateerde activiteiten is op eigen risico.
Minderjarigen mogen aan de Facebookwedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande
toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben.
Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.
UITSLUITING

•
•

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten
worden.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting.
Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor de prijs.

1.5

BEPALING VAN DE WINNAAR
•

1.6

De winnaar wordt door middel van lottrekking bekendgemaakt op woensdag 1 september 2021 omstreeks 18 u.
PRIJZEN & BEKENDMAKING

•

•

•
•
•
•

1.7

Prijzen:
o Elke week worden er 2 verwenpakketten, bestaande uit ‘Roeselaarse Kadobonnen’ t.w.v. € 50/pakket,
verloot uit de foto’s van deelnemers geplaatst op de Facebookpagina van West-Vlaanderens Mooiste.
o Uit alle foto’ van deelnemers geplaatst op de Facebookpagina van West-Vlaanderens Mooiste
gedurende de volledige wedstrijdperiode wordt een elektrische fiets verloot.
De winnaar wordt bekendgemaakt via de FB-pagina van ‘West-Vlaanderens Mooiste’.
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via mail en wordt vermeld op de Facebookpagina van
‘West-Vlaanderens Mooiste’.
De prijzen kunnen opgehaald worden t.e.m. 30 september 2021 in het Vrijetijdspunt, Polenplein15, Roeselare.
Niet afgehaalde prijzen binnen de bevestigde termijn komen 30 dagen na deze datum te vervallen in hoofde
van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.
Het verwenpakket kan slechts éénmalig gewonnen worden door dezelfde persoon.
Dezelfde persoon kan wel kans maken op het verwenpakket én de elektrische fiets.
De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen
recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
ALLERLEI

•
•

•

1.8

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van
veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, de wedstrijd annuleren of wijzigen.
Het event kan door de huidige Covid-crisis sneller beëindigd worden als hieromtrent extra
gezondheidsmaatregelen worden genomen.
De wedstrijd wordt beëindigd op de dag van het ingaan van de eventuele verstrengde Covid-maatregelen.
Routes kunnen steeds door onvoorziene omstandigheden (werken, festiviteiten, ...) aangepast worden, de
laatste versie is steeds beschikbaar op de website of op Route You.
PRIVACY

•

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt worden
voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De verkregen gegevens zullen niet aan derden worden
overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de GDPR.

