WEDSTRIJDREGLEMENT TERUG NAAR SCHOOL
1. Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de terug naar
school wedstrijd van De Kringwinkel Ateljee die plaats vindt van 1 september 2017 t.e.m. 30
september 2017.

2.Deelnamevoorwaarden
2.1 Alle leerlingen en leerkrachten van kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen in Gent,
Destelbergen, Evergem, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nevele, Lovendegem, Merelbeke,
Nazareth, Gavere en Zulte kunnen aan de wedstrijd deelnemen.
2.2. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen de prijs niet persoonlijk winnen maar nemen deel voor hun
klas.
2.3 Wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest
automatisch het recht op de prijs, zonder schadevergoeding of enig verhaal.

3.Wedstrijdverloop
3.1 Deelnemen aan de wedstrijd kan door een selfie te maken in de klas met de slogan ‘wie kringt,
die wint’. Deze foto moet voor 30 september verzonden worden naar kringenwin@uwkringwinkel.be
met vermelding van naam, klas en school waarvoor men deelneemt.
3.2 Deelnemen kan van 1 september 2017 tot en met 30 september 2017.
3.2 De winnaar wordt gekozen door een jury van Kringwinkelklanten en -medewerkers.
3.3 De winnaar zal via mail gecontacteerd worden.

4.Prijzen
4.1 Er is één prijs, nl. Kringwinkelwaardebonnen van De Kringwinkel Ateljee t.w.v. €100.
4.2 De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
4.5. De prijs zal –na afspraak- overhandigd worden aan de winnende klas.

5.Aansprakelijkheid
5.1 De Kringwinkel Ateljee is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs
wanneer de deelnemer niet antwoordt op de mail van De Kringwinkel waarin wordt meegedeeld dat
hij/ zij de wedstrijd won.

5.2 Indien de winnaar geen contact opneemt voor 31 oktober 2017, vervalt de deelnemer zijn recht
op de prijs, zonder enig verhaal.
5.3 Druk--, spel- en zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij emailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege De Kringwinkel Ateljee.
5.4 Indien De Kringwinkel Ateljee genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan De
Kringwinkel Ateljee hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.Persoonsgegevens
6.1 De persoonsgegevens die De Kringwinkel Ateljee over de deelnemers verzamelt, zullen niet aan
derden worden doorgegeven.
6.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de
redactionele verantwoordelijkheid van De Kringwinkel Ateljee.

7.Toezicht op wedstrijd en beslissingen
7.1. De Kringwinkel Ateljee houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan
alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw behoudt De Kringwinkel Ateljee zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te
sluiten van de wedstrijd.
7.2. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.
Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email of telefonisch), met De Kringwinkel Ateljee. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn
definitief.

8.Het reglement
8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en
alle beslissingen die De Kringwinkel Ateljee in verband met de wedstrijd zal nemen.

