Reglement wedstrijd Dag van het eetbaar landschap Bokrijk 2019
Periode:
Deze actie loopt vanaf donderdag 5 september 12:00u 2019 tot de limiet van 110 deelnemers bereikt
is, zijnde 10 deelnemers per standhouder. Het bereiken van de deelnemerslimiet wordt
gecommuniceerd op dezelfde wijze als de aankondiging van de wedstrijd.
Wedstrijd:
Win een traditioneel streekproduct op de Dag van het eetbaar landschap te Bokrijk op zondag 15
september 2019.
Reageer

op

onze

facebookpost

“Welk

streekproduct

wil

jij

graag

winnen

op

de

streekproductenmarkt?”
De eerste 110 personen ( ofte de eerste 10 personen per streekproduct/standhouder) die op deze
vraag correct reageren met een reactie op bovenstaande post winnen het gekozen streekproduct. Er
zijn 11 erkende streekproducten aanwezig, van elk streekproduct geven we 10 stuks weg. De 130
winnaars ontvangen een bevestigingsreactie, met deze bevestigingsreactie kan je in Bokrijk bij de
standhouder het product afhalen.
Praktische gegevens Dag van het eetbaar landschap
Locatie: Bokrijk, evenementenweide (ingang via de kempen via touwslagerij Sint-Pieters-Lille
Datum: 15 september 2019
Openingstijden: 10u tot 18u
Deelnamevoorwaarden:
Slechts 1 deelname per Facebookaccount. Met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de
organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en
organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z.
natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Door
deelname aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement.
Prijs:
1 erkend streekproduct van 1 van de 11 standhouders aanwezig op de Dag van het eetbaar landschap,
af te halen bij de standhouder op zondag 15 september 2019. De winnaars krijgen een persoonlijke
reactie via facebook. De prijs moet worden afgehaald op de streekproductenmarkt op de VLAM-stand
en kan enkel worden verkregen op vertoon van de facebook bevestigingsreactie.
Wedstrijdorganisator:

VLAM vzw (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel en met ondernemingsnummer
0454.423.323, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de
Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de
imagobevordering van producten van eigen bodem.

Privacybepaling:
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, stelt de Organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun
persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de Organisator
wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie. De deelnemers hebben wel vrije
toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende
inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen
bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000
Brussel.
Betwistingen:
Betwistingen in het kader van de organisatie en het verloop van deze wedstrijd zijn uitgesloten. De
organisator valt te allen tijde onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.
Beschikbaarheid van de wedstrijd:
De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich
echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen
noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de
gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen
en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer
enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

