WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door 3vents BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te
3511 Hasselt, Winterbeekstraat 19 en met als ondernemingsnummer 0847.854.531.
2. 3vents behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in
te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. 3vents behoudt zich tevens
het recht voor om – indien vereist – op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen aan huidig
wedstrijdreglement. De deelnemer wordt hiervan per mail of via de website in kennis gesteld.
3vents kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook van 3vents.
3vents is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of
overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een van de prijzen
en/of deelname aan een van de wedstrijden.
3vents is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven
(vertraging, beschadiging, staking, verlies, …).
4. Huidig wedstrijdreglement is geldig van maandag 23.05.2016 t.e.m. zondag 10.07.2016.
5. Huidig wedstrijdreglement is geldig op alle wedstrijden georganiseerd door 3vents in het kader
van Impact Festival da Copa, behoudens de wedstrijden waarvoor een eigen reglement geldt
dat steeds voorrang heeft op huidig reglement.
6. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk dit wedstrijdreglement te
kennen en te aanvaarden en ziet hij af van welkdanige vordering dan ook opzichtens de
organisatoren, alsook omtrent de bepalingen van dit wedstrijdreglement.
7. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met
uitzondering van de werknemers of andere medewerkers van 3vents, de ondernemingen (incl.
werknemers en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en alle
directe gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten
categorieën. Indien de deelnemer op het ogenblik van deelname jonger is dan 18 jaar dan
dient hij over de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te
beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van 3vents, voor te leggen. Als de
minderjarige deze goedkeuring niet kan voorleggen kan hem op elk ogenblik de verdere
deelname aan de wedstrijd ontzegd worden.
8. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd is
gratis. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen.
9. Er wordt slechts rekening gehouden met één deelnameformulier of één inzending per
persoon. Bij meerdere deelnames, antwoorden of inzendingen houdt 3vents enkel rekening
met de eerst ontvangen deelname of inzending.
10. Indien een wedstrijd een taak, een intellectuele of technische vaardigheid inhoudt, zoals
bijvoorbeeld het maken van tekeningen, het formuleren van slogans, … dan zal de winnaar
worden aangeduid door een jury die op basis van originaliteit, commercialiteit, nieuwigheid
en conform het doel en de voorwaarden van deze wedstrijd zal beslissen over de deelnames,
zonder dat de jury enige motivatie zal verschuldigd zijn voor haar keuze en zonder dat er enig
verhaal tegen haar keuze mogelijk zal zijn. Alle ingediende antwoorden en afbeeldingen
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worden automatisch eigendom van 3vents en de deelnemers verkrijgen derhalve nooit recht
op enige vergoeding.
Indien er op het antwoord van de schiftingsvraag twee of meerdere correcte antwoorden zijn
binnengekomen in de wedstrijdperiode dan zal de winnaar aangeduid worden door een jury
die onpartijdig en conform het doel en de voorwaarden van deze wedstrijd zal beslissen.
De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Zij kunnen niet worden
aangevochten. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
De winnaar zal per post, mail of telefonisch op de hoogte gebracht worden, waarbij hem alsdan
de modaliteiten van de prijsoverhandiging en eventuele andere praktische afspraken zullen
worden meegedeeld. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging.
De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De gewonnen prijzen zijn daarenboven persoonsgebonden
en kunnen niet overgedragen worden aan iemand anders. 3vents kan op elk ogenblik een prijs
wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen.
Ingeval van misbruik, misleiding of bedrog houdt 3vents zich uitdrukkelijk het recht voor om
de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden
van 3vents uit te sluiten. Hieronder vallen ook deelnames met e-mailadressen van vooraf
bepaalde tijdelijke aard. Deze deelnames zijn ongeldig en worden mogelijk door onze server
geblokkeerd. Onder e-mailadressen van tijdelijke aard worden verstaan, alle e-mailadressen
die na een vooraf bepaalde termijn automatisch verwijderd worden.
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch aan 3vents de
toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer
aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
De persoonsgegevens die 3vents verzamelt over de deelnemers vallen onder de wet van 8
december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens zullen
worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan
aangewend worden en dat eventueel aan mede-organisatoren en partners van het event kan
worden doorgegeven. De persoonsgegevens kunnen worden aangewend om deelnemers te
contacteren in verband met de wedstrijd of om ze op de hoogte te houden van activiteiten
van 3vents. De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die
over hen zijn opgeslagen.

