Wedstrijdreglement “Win een duoticket voor de FIT-Challenge 2015”

Artikel 1
De wedstrijd is een organisatie van de GymnastiekFederatie Vlaanderen en wordt
georganiseerd in het kader van het “FIT-Challenge 2015”.
Artikel 2
De foto’s die gebruikt worden voor deze wedstrijd moeten betrekking hebben op
gymnastiek (in de ruime zin) om deel te nemen aan deze actie. Ongepaste foto’s zullen
verwijderd worden.
Artikel 3
De wedstrijd loopt vanaf 15.04.2015 tot en met 18.05.2015. Om geldig deel te nemen moet
de foto in applicatie geplaatst worden.
Artikel 4
De deelnemers dienen over de exclusieve rechten te beschikken van elke ingezonden foto en
dragen de verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde foto’s, zowel op het vlak van het recht
op de privacy als op vlak van auteursrechten. Door inzending verklaart de deelnemer dat de
personen die op de foto’s staan geen bezwaar hebben tegen publicatie.
De deelnemer is dus zeker dat de toegezonden foto gepubliceerd mag worden en geeft de
GymnastiekFederatie de toestemming deze te mogen publiceren op haar website
(www.GymFed.be), facebookpagina, “Gymtalk!” en andere communicatiekanalen.
Artikel 5
De drie deelnemers die op 18.05.2015 om 18.00 uur de leukste foto hebben doorgestuurd
winnen een duoticket voor de show op zaterdag 30.05.2015
Artikel 6
De GymnastiekFederatie Vlaanderen maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking
tot een prijs.
Artikel 7
De GymnastiekFederatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met deze wedstrijd en een eventuele
gewonnen prijs.

Artikel 8
Bij een toevallige afgelasting van de FIT-Challenge 2015 kan geen aanspraak gemaakt
worden op enige vorm van compensatie.
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
Artikel 9
Bij deelname verklaart men dit reglement gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn.
Artikel 10
Over het wedstrijdreglement en/of de organisatie wordt geen correspondentie of discussie
gevoerd.

