Wedstrijdreglement fietszoektocht HOOGTIJ 2021
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Je kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd per persoon. Per adres kan
maar 1 persoon een prijs winnen.
De antwoordformulieren van alle gemeenten/steden worden samengebracht. Hieruit
worden dan 150 winnaars van de streekmanden geloot, na het afsluiten van de
HOOGTIJ-fietszoektocht (19/09).
De fietszoektocht loopt van 20/06/2021 t.e.m. 19/09/2021.
Winnaars worden via mail op de hoogte gebracht door een medewerker van
Regionaal Landschap Schelde-Durme.
Je maakt enkel kans op een streekmand als je het ingevulde wedstrijdformulier hebt
binnengebracht in één van de deelnemende gemeenten op de daartoe voorziene
locaties of het online formulier hebt ingevuld.
Winnaars halen zelf de streekmand op in de gemeente waar ze het
antwoordformulier hebben binnengebracht. De gemeente voorziet de stockage en
praktische afhandeling van de manden. Er worden geen manden opgestuurd.
De organisatoren van de fietszoektocht kunnen niet deelnemen.
Er kan niet ingegaan worden tegen de eindbeslissing van de organiserende
gemeenten/steden en Regionaal Landschap Schelde-Durme.
De zoektocht wordt georganiseerd door volgende steden en gemeenten:
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster, Zele; en
Regionaal Landschap Schelde-Durme in het kader van het Europese project LIFE
Sparc.
De organisator volgt de regels van de GDPR, Verordening EU 2016/679). Wij doen
er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. We gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om
het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de
zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen
beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je
gegevens uit onze databank gewist.
De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
die zich voordoen tijdens, voor of na de zoektocht.
Door het indienen van het antwoordformulier, verklaar je akkoord te gaan met het
wedstrijdreglement van deze zoektocht.
Er kan niet ingegaan worden tegen de eindbeslissing van de organisatie.

