WEDSTRIJDREGLEMENT ACTIE BBQ-WIJNEN KZV NEREUS 2019

Artikel 1: De organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Kuurnse zwemvereniging KZV Nereus (hierna te noemen: de organisator).

Artikel 2: Voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de
wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn.
De bestuursleden van KZV Nereus mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met het wedstrijdreglement.
Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de wedstrijd.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit
gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil.
Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor
omstandigheden buiten zijn wil om.
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname
aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen niet worden bewaard en worden verder ook niet gebruikt voor andere
doeleinden dan het bepalen van de winnaar van deze wedstrijd.

Artikel 3: Looptijd van de wedstrijd
Begin van de wedstrijd: maandag 1/4/2019.
Einde van de wedstrijd: maandag 13/5/2019.
De prijs wordt uiterlijk op 26/5/2019 aan de winnaar meegedeeld en zo spoedig mogelijk daarna overhandigd.

Artikel 4: Deelname
De wedstrijd loopt in het kader van de wijnverkoopactie van KZV Nereus. Het staat mensen vrij wijnen aan te kopen,
aangeboden door KZV Nereus, dit ten voordele van de werking van KZV Nereus.
Per aankoopschijf van €40 wijn, krijgt de koper automatisch 1 deelnamebiljet voor deze wedstrijd. De deelnemer vult zijn/haar
gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden van het formulier van de wijnverkoopactie.

Artikel 5: De prijs
De winnaar krijgt als prijs een Barbecook tafelgrill “Karl”.
De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie.
De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, deze prijs door een
vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaar
De deelnemer die ten laatste op 26/5/2019 door de organisatie willekeurig getrokken wordt uit alle deelnamebiljetten, is de
winnaar.

Artikel 7: Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het
Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der
minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk.

