Wedstrijdreglement Van Halewyck (maakt deel uit van Pelckmans uitgevers)

Van Halewyck, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Brasschaatsteenweg 308 te
2920 Kalmthout, organiseert een klassikale wedstrijd ter ondersteuning van het KiVa-project waarbij
de deelnemers tekeningen, foto’s of filmpjes inzenden naar wedstrijd@vanhalewyck.be of opsturen
naar Van Halewyck, wedstrijd VRIEND, Bikschotelaan 230 bus 9, 2140 Borgerhout zoals vermeld bij
de wedstrijd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 25 januari tot en met 22 februari 2017 (middernacht).
Alle klassen uit het basisonderwijs kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen enkele
aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
Het aantal deelnemers en inschrijvingen is onbeperkt. Elke klas mag slechts één keer deelnemen.
Van Halewyck behoudt zich het recht om, bij onregelmatigheden, deelnemers of inschrijvingen uit te
sluiten.
Uit alle deelnemende tekeningen, foto’s en filmpjes wordt één klas met de meest originele inzending
geselecteerd. Van Halewyck kan altijd mensen diskwalificeren wanneer vermoed wordt dat er wordt
vals gespeeld. Van Halewyck moet geen bewijs leveren van mogelijke fraude.
Op vrijdag 24 februari wordt de winnende klas bekendgemaakt op
https://www.facebook.com/vanhalewyck. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. De
prijs wordt aan de winnaars opgestuurd. Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze
wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam en woonplaats, en, indien mogelijk,
winnende inzending wordt bekend gemaakt.
De winnende klas wint voor elke leerling een exemplaar van het boek VRIEND gezocht – verloren –
gevonden van Eef Rombaut en Emma Thyssen (met een maximum van 30 exemplaren). Over deze
wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit
wedstrijdreglement. De personeelsleden (en de personen die op hetzelfde adres wonen en
gezinsleden) van Van Halewyck en de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn
uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De prijs is niet inwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet overgedragen
worden aan anderen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting dan ook vanwege Van Halewyck.
De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor
gebruik van Van Halewyck (en andere onderdelen van Pelckmans uitgevers) door middel van
verwerking van gegevens. Zij kunnen doorgegeven worden aan de organismen die contractueel
verbonden zijn met Van Halewyck. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht
tot de gegevens en het verbeteren ervan.
De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarderskantoor. De beslissingen
van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.

