Fotowedstrijd Werken aan de Ring
Reglement
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing
zijn op de wedstrijd van Werken aan de Ring, georganiseerd door De Werkvennootschap nv
– Sint-Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel, en gepubliceerd in de fietsroutefolders van Werken
aan de Ring en de website Werken aan de Ring.
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag wordt geen correspondentie
gevoerd.
Ondanks alle voorzorgen die De Werkvennootschap aan de dag legt bij het opstellen en
ontwerpen van de fietsroutefolders en de website en de organisatie van de wedstrijd, valt
niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. Drukfout, fout
in afbeelding, …). Dergelijke fouten binden De Werkvennootschap niet en kunnen haar
evenmin worden tegengeworpen.
Deelnamevoorwaarden
Deelname is voorbehouden aan personen die woonachtig zijn in België en die op het
ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder zijn. Personeelsleden van De Werkvennootschap
of andere betrokken partijen bij het programma Werken aan de Ring, en hun directe
familieleden tot in de eerste graad, onthouden zich van deelname.
Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de
voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag
uitoefent) daarvoor toestemming verkregen heeft. De Werkvennootschap houdt zich het
recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te
vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de
wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door De Werkvennootschap
opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.
De Werkvennootschap behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet
in aanmerking komen voor een prijs. Zij verliezen automatisch het recht op hun prijs, zonder
recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
Onder dezelfde voorwaarden kan De Werkvennootschap deelnemers uitsluiten in geval van
misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement en met
elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.
Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van woensdag 1 juli 2020 tot donderdag 1 oktober 2020, 00 :01u. Het
bestaat uit het maken van een foto tijdens de fietstocht van Werken aan de Ring, deze te
posten op Facebook of Instagram met de vermelding @werkenaandering. Men moet
vermelden #fietsroute #werkenaandering.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men de schiftingsvraag beantwoorden: men moet
in een comment vermelden hoeveel foto's tussen 1 juli en 1 oktober 2020 we ontvangen
hebben van onze fietsroutes.
Elke deelnemer kan maximaal één keer deelnemen.
Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten in verband met hun deelname aan de
wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd
Men moet een foto maken van zichzelf tijdens een fietstocht van Werken aan de Ring. Men
moet deze delen op Facebook of Instagram, met de vermelding van @werkenaandering en
#fietsroute en #werkenaandering. Men moet in een comment vermelden hoeveel foto's we
tussen woensdag 1 juli en donderdag 1 oktober 00:01u hebben ontvangen van onze
fietsroutes.
Rechten
Door deel te nemen aan de wedstrijd machtigt de deelnemer De Werkvennootschap om de
namen van de betrokken personen op al haar communicatiekanalen te publiceren, indien
deze tot de winnaars behoren.
De Werkvennootschap garandeert dat de verstrekte gegevens op een eerlijke en legitieme
manier worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Het privacy statement van De Werkvennootschap vind je hier.
Winnaars en prijzen
Winnaars
De wedstrijd heeft 1 winnaar. Dit is degene die een foto gepost heeft op een correcte
manier én de subsidiaire vraag correct heeft beantwoord of het dichtst bij het juiste
antwoord kwam. Als meerdere mensen het juiste antwoord geven of de beste schatting
geven, heeft de volgorde waarin de inzendingen worden verzonden voorrang. In dit geval
wint de eerste ingezonden inzending de wedstrijd. De winnaar heeft geen recht op een
andere prijs.
De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op Instagram en Facebook van Werken aan
de Ring. Er wordt ook persoonlijk contact opgenomen met de winnaar.

Prijs
De prijs is een Vaude fietstas (t.w.v. 110,00 Euro).
De Werkvennootschap behoudt zich het recht voor om specificaties of prijzen zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Werkvennootschap geeft geen enkele garantie
met betrekking tot de toegekende prijzen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen of schade die (in)direct verband houdt met deelname aan de wedstrijd of met
een gewonnen prijs.

