Wedstrijdreglement Week van de Fair Trade 2020
1. Inleiding
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Fairtrade Belgium in het kader van de Week van
de Fair Trade. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen
aan de wedstrijd.
2. Opzet wedstrijd
Doe mee aan de wedstrijd via onze officiële Facebook en Instagram-pagina onder deze
post:
Wedstrijd #weekvandefairtrade 🤗🤗 Fairtrade, bio en lokaal, da’s een lekkere match! Daarom
geven we een pakket weg waarmee jij zelf een hele dag op een duurzame manier kan koken.
Hoe doe je mee?
😋😋 Vertel ons wat jouw favoriete duo is op de afbeelding hieronder
🍴🍴 Tag iemand voor wie jij een duurzame date zou organiseren
Deelnemen kan tot 17 oktober middernacht, we kiezen een willekeurige winnaar in de week van
19 oktober. Wedstrijdreglement vind je in de comments!
#connectwhatsgood

3. Deelnemingsvoorwaarden
Volg de voorwaarden vermeld onder ‘Opzet wedstrijd’ voor een geldige deelname.
Deelnemen kan vanaf 13 oktober 2020 vanaf publicatie van de post, tot 17 oktober 23u59.
Slechts één antwoord per deelnemer mogelijk. Antwoorden die werden aangepast komen
niet in aanmerking.
Komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd:
-

Minderjarige personen
Personen of organisaties met een woonplaats buiten België
Personen die werken voor of een link hebben met Fairtrade Belgium
Inzendingen met onzedelijke, discriminerende of extremistische elementen

4. Wedstrijdverloop
De wedstrijd wordt gepubliceerd op 13 oktober 2020, deelnemers kunnen volgens de
hierboven vermelde voorwaarden deelnemen tot 17 oktober 23u59.
In de week van 19 oktober 2020 worden op willekeurige manier 1 winnaar voor de
Nederlandstalige post op Instagram, 1 winnaar voor de Franstalige post op Instagram, 1
winnaar voor de Nederlandstalige post op Facebook, 1 winnaar voor de Franstalige post op
Facebook, gekozen en op de hoogte gebracht.

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd
op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille
van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig
recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op
www.fairtradebelgium.be.
5. Prijs
De prijs: een pakket ter waarde van € 30 met een mix van Fairtrade en biologische
producten. Maximum 1 prijs per persoon. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar
voor contanten.
6. Aansprakelijkheid
De organisator Fairtrade Belgium is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade,
lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van
deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs. Fairtrade Belgium verklaart te zijn
verzekerd voor enige schadegevallen die onder haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid
valt. De deelnemers en winnaars verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten
gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers en winnaars verklaren af te
zien van enige vordering tegen Fairtrade Belgium die zou kunnen voortvloeien uit om het
even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van
de prijs.
Wanneer de winnaar bekend is, wordt hij/zij gecontacteerd door Fairtrade Belgium met de
vraag om zijn/haar contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning
van de prijs.
Fairtrade Belgium is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden
omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn
deelname.
Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week na de eerste contactname, kan de
organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een nieuwe willekeurig gekozen deelnemer.
7. 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. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze
een prijs winnen, ze eventueel met hun naam kunnen verschijnen op de website en andere
online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Fairtrade Belgium.
8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle
voorwaarden en eisen van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding,
bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten
van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.
9. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd, aanvaardt de deelnemer het
wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal
treffen.
10. Contact
Voor meer info over de wedstrijd, kan je terecht bij sara@fairtradebelgium.be

