Reglement van de concours “Enjoy the summer with Cheyns”

Article 1 – Organisator
Cheyns NV, hoofdzettel Zwingelaarsstraat 7, 8500 Kortrijk, organiseert de wedstrijd “Enjoy the summer
with Cheyns”.
De wedstrijd loopt van 19 augustus 2015 om 09:00 t.e.m. 26 augustus 2015 om 23.59u.
Wij behouden ons het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren indien de omstandigheden dit
vereisen. De organisator behoudt zich het recht om het spel te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als
gevolg van een gebeurtenis buiten zijn wil. Daarnaast behoudt de organisator zich het recht om de keuze
van de prijzen, de clausule van dit reglement of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene
omstandigheden buiten zijn wil dit zouden rechtvaardigen.
In een dergelijk geval zullen wij je zo snel mogelijk informeren via de Cheyns Facebook.
Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met
Facebook.

Artikel 2 - Deelnemers
Deze wedstrijd bevat geen aankoopverplichting.
De deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit
reglement en van elke redelijke beslissing van de Organisator.
Deelname aan het spel is alleen mogelijk via de site https://www.facebook.com/cheynsVlaanderen
Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor wettelijk volwassen personen vanaf 18 jaar of ouder met
juridische capaciteit om op te treden op het Belgisch grondgebied en die een profiel bezitten op het
Facebookplatform.
Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.
De inschrijving is op de gebruiker gebaseerd. Indien een deelnemer via meerdere accounten
ingeschreven is, behoudt de organisator zich het recht om hem te diskwalificeren.
De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:
- mensen die een directe of indirecte juridische relatie met Cheyns of met een van de bedrijven die
aan de organisatie of de verspreiding van het Spel deelnemen, personeelsleden van de
organisator en hun gezinnen.

Zullen ongeldig worden verklaard:
- Deelnames die niet volledig met de verplichte informatie zijn afgerond,
- Deelnames die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden,
- Deelnames die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit reglement.
Bij deelname aan de wedstrijd aanvaardt u het volledige wedstrijdreglement. Bij het niet navolgen van
het reglement wordt de deelname van de betrokkene als nietig verklaard.

Artikel 3 - Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden om deel te nemen :




Like de Cheyns pagina
Like het artikel van de wedstrijd
Een commentaar geven op het artikel met: “Cheyns is .................”

Ieder antwoord dat niet overeenstemt met de vorm gedefinieerd in de deelnemingsvoorwaarden zal als
nietig beschouwd worden en is niet ontvankelijk.

Artikel 4 – Prijzen
Eerste winnaar:
Tweede winnaar:
Derde winnaar:
Vierde winnaar:

2 Aqualibi tickets
1 Kinepolis Cinema ticket + 1 Kinepolis Food & Drink voucher
1 Kinepolis Cinema ticket + 1 Kinepolis Food & Drink voucher
2 Kinepolis Food & Drink vouchers

De winnaars van de wedstrijd worden aangeduid door een loting.
De loting zal op de 27/08/2015 plaatsen.

Artikel 5 – Voorwaarden voor de prijzenverdeling en het inlichten van de winnaars
De winnaars worden op de hoogte gesteld via de Facebookpagina van Cheyns NV plus via een
privébericht .Indien de winnaars hierop niet reageren binnen de 30 dagen, behoudt de organisator zich
het recht om deze winnaars uit te sluiten en andere winnaars aan te duiden.
Alle de bijkomende kosten verbonden met het gebruik van de prijzen zijn voor rekening van de winnaars.

