Wedstrijdreglement
Fotozoektocht vzw Vriendenkring d’Hellicht

Wedstrijd
1
2
3

De wedstrijd gaat in op 1 april 2018 en eindigt op 31 juli 2018 om 23.59 u. en kan
zowel met de fiets als te voet afgelegd worden.
De te zoeken foto's, de wegbeschrijving, het antwoordblad en het reglement staan
online ter beschikking op www.hellicht.be. Afdrukken is toegestaan.
Winnaar is diegene die het grootste aantal foto's in de juiste volgorde heeft
genoteerd, zijn antwoordformulier tijdig indiende en het antwoord op de
schiftingsvraag het dichtst benaderde.

Deelname
4
5
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De wedstrijd staat open voor iedereen, uitgezonderd de organisator.
Elke deelnemer mag slechts één antwoordformulier indienen.
Het antwoordformulier dient volledig ingevuld vóór 31 juli 2018 te 24u00 in het bezit
te zijn van de organisator.
7 Deelname betekent dat je het reglement en de eigen aansprakelijkheid aanvaardt.
8 De wegbeschrijving beschrijft het traject, maar niet de kijkrichting van de fotograaf.
9 Alle foto’s zijn genomen vanaf de openbare weg. Betreed nooit privédomein tijdens de
fotozoektocht.
10 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht
om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Prijsuitreiking

11 Er zijn aparte prijzen voor volwassenen en voor kinderen onder de twaalf jaar.
12 Prijsuitreiking gebeurt op zaterdag 4 augustus 2018 om 16u tijdens Hellichtkermis,
Broekstraat naast nr. 29 te 3110 Rotselaar.
13 Je kunt enkel een prijs winnen als je op de prijsuitreiking aanwezig bent.
14 Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
De lijst van winnaars kan niet worden betwist.
15 De vzw d’Hellicht publiceert de winnaars vóór 1 september op zijn website.

Aansprakelijkheid

16 Er werd een veilige route uitgestippeld, maar wees toch steeds voorzichtig: je bent
steeds de zwakste weggebruiker. Gebruik zoveel mogelijk het zebrapad of de
oversteekplaats voor fietsers. Noch de organisator, noch de vzw-Vriendenkring
d'Hellicht kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen,
materiële, lichamelijke of morele schade.
17 Noch de organisator, noch de vz-Vriendenkring d'Hellicht kunnen aansprakelijk
worden gesteld voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de internetpagina's, of voor
eventuele wijziging van landschapselementen of weginfrastructuur.
18 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook.
19 De organisator heeft het recht om, indien noodzakelijk, de wedstrijd geheel of
gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen of in te trekken.

