Reglement
Organisator : Wakken Smelt, Hekkenstraat 7 te 8720 Wakken.
1. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
1.1 In principe kan iedereen die op het ogenblik van de bekendmaking 18 jaar of ouder is
deelnemen, met uitzondering van medewerkers van Wakken Smelt. Door hun deelname aan
de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot aanvaarding van dit reglement.
1.2 De prijs wordt toegekend aan de deelnemer die tijdig het formulier heeft ingevuld en
ingediend én - het dichtst - de tijd opgeeft van de drie personen die het 5km parcours zullen
afleggen, Dirk, David en Aniek al lopend.
1.3 Wie als winnaar wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle
deelnemingsvoorwaarden, verliest zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en
zonder enig verhaal.
1.4 De prijs is nominatief.
2. VERLOOP
2.1 Bezorg het formulier in de postbus van Wakken Smelt, Hekkenstraat 7 te 8720 Wakken
voor 15 december 2020, formulieren kunnen online gedownload worden.
2.2 De lopers/wandelaars zullen het 5 km parcours lopen of wandelen. Dirk zal dit lopen op
20 december 2020, David zal dit lopen op 20 december 2020 en Aniek zal dit lopen op 18
december 2020. De tijden worden vastgelegd door Strava of een soortgelijke software.
2.3 De winnaar wordt geselecteerd enkele dagen na het afleggen van het parcours en
bekendgemaakt op 24 december 2020 om 18 uur.
2.4 In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald door
de schiftingsvraag.
2.5 Wanneer Wakken Smelt de winnaar niet kan bereiken binnen de 5 dagen, wordt een
nieuwe winnaar gekozen.
3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Wakken Smelt is niet verantwoordelijk voor mogelijk schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden voordoen als gevolg van het wandelen / lopen van het Wakken
Smelt parcours. Leef zeker alle overheidsmaatregelen inzake covid-19 na. Denk ook aan uw
veiligheid en die van uw kinderen. Draag een fluo jasje.
3.2 Wakken Smelt is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn
deelname.

3.3 Indien Wakken Smelt genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken,
het reglement te wijzigen of de formule aan te passen, door overmacht of om correct te laten
verlopen, kan Wakken Smelt hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
3.4 Wakken Smelt is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het
aanvaarden van de prijs door de winnaar. Wakken Smelt kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de
gecreëerde verwachtingen.
4. PERSOONLIJKE GEGEVENS
4.1 Conform aan de voorschriften van de nationale wetgeving inzake bescherming van de
persoonlijke levenssfeer c.q. Bescherming van de persoonsgegevens, stelt Wakken Smelt de
deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand.
Deze zal uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en zijn nodig voor het goede
verloop van deze actie. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden
meegedeeld. Betrokkene heeft tevens het recht op verbetering.
4.2 Bij vragen kan u deze richten aan info@wakkensmelt.be
5. PRIJS
5.1 De winnaar wint een fiets, aangeboden dankzij Fietsen Minne te Wakken. De prijs kan
niet worden ingeruild voor cash.

