Wedstrijdreglement
Blue Run 4autism • wedstrijd New York city-trip voor 2 personen
Van vrijdag 18 maart tot zaterdag 2 april 2016 15u30 kan je deelnemen aan de smswedstrijd van Vlaamse Vereniging Autisme vzw (VVA) om een New York citytrip voor 2
personen te winnen geschonken door Connections*.
Wedstrijdvraag
Hoeveel rondjes worden er op 2 april 2016 tijdens de Blue Run in de Blaarmeersen te Gent
gelopen en gewandeld tussen 14u en 17u door deelnemers met een borstnummer met chip?
Deelnemen
Maak kans op de New York citytrip door jouw antwoord op de wedstrijdvraag te sms’en
voor zaterdag 2 april 15u30 naar het nummer 4999. Elk verzonden sms kost 2 euro.

Doe dit op volgende wijze: BR <spatie> XXXX
De XXXX staat voor het totaal aantal rondjes dat je denkt dat gelopen en gewandeld wordt
tijdens de Blue Run.
LET OP!
De juiste formatering is dus: BR <spatie> aantal rondjes
Je krijgt geen retourberichtje.
Het sms-nummer 4999 werkt enkel in België en met een Belgisch gsm-nummer.
Winnaar
Er worden rondjes gewandeld of gelopen rond de vijver van de Blaarmeersen. Deelnemers
kunnen tussen 14u en 17u starten en stoppen. Het aantal rondjes wordt gemeten met een
chip. Enkel de afgelegde rondjes met een chip komen in aanmerking voor de meting. VVA
is niet verantwoordelijk voor de meting van het aantal rondjes. De meting gebeurt door
het bedrijf Star Tracking. Star Tracking geeft het resultaat van hun meting door aan VVA
na afloop van de wedstrijd.
De winnaar is diegene wiens antwoord het dichtst het totaal aantal gelopen en gewandelde
rondjes tussen 14u en 17u benadert. Bij ex-aequo is diegene die het eerst sms’te met het
juiste antwoord of het antwoord dat het dichtst het totaal benadert de winnaar.
De winnaar krijgt een New York citytrip voor 2 personen van Connections.
De winnaar wordt op 2 april 2016 na 17u telefonisch of via sms verwittigd dat hij/zij
gewonnen heeft.
De winnaar wordt daarna binnen een redelijke termijn door Connections gecontacteerd.
Connections maakt rechtstreeks met de winnaar alle praktische afspraken voor het
verkrijgen van de prijs.
De winnaar heeft altijd het recht de prijs te weigeren. In dat geval wordt door VVA geen
compensatie gegeven.
Prijs*
Sponsor Connections biedt een New York citytrip voor 2 personen
Inbegrepen:





Vlucht Brussels-New York-Brussels
3-nachten hotelaccommodatie in een tweepersoonskamer in Hotel Belvedere
(middenklassehotel in midtown Manhattan) of gelijkwaardig
Hop-on Hop-off sightseeingpass voor 48 u
Wandeling doorheen NY met de Belgische stadsgids Patrick Van Roosendaal van
BENY




Bezoek aan de Top of Rock
Mogelijke afreisdata (onder voorbehoud van plaatsbeschikbaarheid): vanaf 21
september tot 12 december 2016 en vanaf 09 januari 2017 tot 21 maart 2017 (met
uitzondering van schoolvakanties).

VVA verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. VVA kan niet aansprakelijk
gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband
houdt met een gewonnen prijs. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze
wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval ingeruild worden voor een som geld.
Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
Deelnemingsvoorwaarden
Als je op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder bent kan je deelnemen, behalve
medewerkers of bestuurders van Vlaamse Vereniging Autisme.
Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande
toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent)
daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij
dergelijke toestemming verkregen heeft. VVA houdt zich het recht voor om op elk moment
de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere
manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die
niet onmiddellijk of binnen een door VVA opgelegde redelijke termijn dergelijke
bevestiging kan overmaken.
Tijdens deze wedstrijd wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd over deze
wedstrijd. Het wedstrijdreglement kan opgevraagd worden via de site 4autism.be.
De gegevens van elke deelnemer worden geregistreerd. U heeft het recht van toegang en
verbetering. Extra inlichtingen hieromtrent kunnen worden verkregen bij de Commissie
voor de persoonlijke levenssfeer.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van dit reglement in.

