Wedstrijdreglement Soudal Cyclocross Leuven Tofsport
De stad Leuven (Tofsport) organiseert een Facebook- en Instagramwedstrijd ter promotie van de
Soudal Cyclocross Leuven. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om deel te nemen.
Wie kan meedoen?
Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd.
Hoe doe je mee?
Deelnemers kunnen meedoen door een foto van voor, tijdens of na het sporten/bewegen te posten,
Tofsport te taggen en de hashtag #sportersbelevenmeer eraan toe te voegen.
Meedoen kan tot en met vrijdag 15 februari, 16.00 uur.
•
•
•

De ingevoerde tekst/foto mag geen scheldtirade zijn.
De ingevoerde tekst/foto mag geen melding of klacht inhouden.
De ingevoerde tekst/foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende,
extremistische elementen bevatten.

De vijf meest originele inzendingen winnen een duoticket voor de Soudal Cyclocross Leuven.
Prijs
De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook/Instagram. Zij ontvangen een gratis
duoticket voor de Soudal Cyclocross te Leuven op zaterdag 23 februari 2019.
Aansprakelijkheid
Stad Leuven is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgaf. Indien de stad binnen de 3
dagen geen reactie krijgt, dan kent de stad de prijs toe aan een andere deelnemer.
Persoonsgegevens
De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van
de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Toezicht op wedstrijd en beslissingen
De stad houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van
het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de
stad het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan
niet betwist worden.
Het reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en
alle beslissingen die de stad in verband met de wedstrijd zal treffen.

