
Wedstrijd Jeugdboekenmaand 2021 – wedstrijdreglement

Doel en organisatie

Tijdens jeugdboekenmaand (maart 2021) organiseert PuurGent deze wedstrijd om de aandacht te vestigen op

de boekenwinkels in Gent. De wedstrijd loopt van 10/03/2021 tot en met 31/03/2021. Om de Gentse lokale

handelaren te ondersteunen organiseert Business Improvement District Gent vzw, met maatschappelijke zetel

te 9000 Gent, Botermarkt 1 en met ondernemingsnummer 0630.602.344 (hierna “PuurGent”) een wedstrijd

(hierna “wedstrijd”). De organisatie van de wedstrijd past binnen de statutaire doelstelling van PuurGent om

door efficiënte promotie het imago van Gent als sfeervolle en authentieke winkelstad te versterken.

Deelnamevoorwaarden

Iedereen die tussen 10 maart 2021 en 31 maart 2021 het inschrijvingsformulier invult en doorstuurt op de

website onder www.kooplokaal.gent (met uitsluiting van personeelsleden van de Dienst Economie) neemt deel

aan de wedstrijd. Deelname is kosteloos. Winnen is éénmalig en strikt persoonlijk.

Wedstrijdverloop

Het wedstrijdformulier bevindt zich op de website www.kooplokaal.gent en bestaat uit een algemene- en een

schiftingsvraag. Beide vragen dienen ingevuld te worden. Indien de algemene vraag correct wordt beantwoord

wordt voor de keuze van de winnaar overgegaan naar de schiftingsvraag. De persoon die het dichtst het aantal

deelnemers weet te raden wint de wedstrijd.

Winnaar

De winnaar wordt begin april 2021 gecontacteerd. Bij beletsel van een winnaar, zal PuurGent de volgende in de

rangschikking contacteren.

Prijs

De prijs van de wedstrijd omvat 10 jeugdboeken gekozen door de 10 boekenwinkels uit het interview.

Privacy

Om aan de wedstrijd deel te nemen moeten de deelnemers persoonlijke gegevens doorsturen om de prijs te

ontvangen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving

ter uitvoering van de GDPR. De persoonlijke gegevens van de winnaars kunnen gebruikt worden door PuurGent

in het kader van de wedstrijd, dit in overeenstemming met de privacy policy van Stad Gent. Alle
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wedstrijdinzendingen zullen, zonder enige vorm van kennisname en verwerking van de erin opgenomen

persoonsgegevens (behoudens deze van de winnaars), 1 maand na de dag van het aflopen van de

wedstrijd vernietigd worden door PuurGent. Tot die dag kunnen alle deelnemers per e-mail aan

puurgent@stad.gent vragen om hun persoonlijke gegevens op hun wedstrijdformulier te consulteren en

eventueel aan te passen, te verbeteren of te schrappen.

Wedstrijdreglement

Het volledige reglement staat op de website www.kooplokaal.gent en kan tijdens de hele duur van de wedstrijd

worden geraadpleegd. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer het volledige

wedstrijdreglement en alle beslissingen die PuurGent in verband met de wedstrijd zal treffen. Deze beslissingen

zijn bindend.

Aansprakelijkheid

PuurGent behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en

de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet

aansprakelijk worden gesteld. PuurGent behoudt zich het recht voor om de echtheid van bepaalde gegevens

van deelnemers na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die zij nuttig acht. In geval

van fraude of valse verklaringen in hoofde van een deelnemer, kan PuurGent beslissen om een deelnemer van

deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. PuurGent is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden

meegedeeld aan puurgent@stad.gent, binnen de 8 dagen na de bepaling van de winnaars en de publicatie van

hun naam op om het even welk online kanaal van PuurGent. Het verloop van de wedstrijd, evenals de

interpretatie en uitvoering van de huidige regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van

betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.


