LEKKERSTAPPEN WANDELFESTIVAL / LEKKERTRAPPEN FIETSFESTIVAL WEDSTRIJDREGLEMENT
Het wandel- en fietsfestival nodigt de deelnemers uit om al wandelend of fietsend kennis te maken met heel wat moois dat de
Kempen en omstreken te bieden heeft. De organisatie streeft ernaar om mooie en kwalitatieve wandelingen en fietstochten uit te
stippelen. Heb je opmerkingen, suggesties of ontdekte je fouten, meld dit dan zeker aan de organisatie via info@lekkerstappen.be
of info@lekkertrappen.be én in het vertrekpunt.
Je tocht begint met een routebeschrijving. De kostprijs van deze routebeschrijving bedraagt 5 EURO, te betalen bij één van de deelnemende vertrekpunten. Het aangekochte formulier geeft vervolgens recht op een huisproever of een tegoedbon. Dit varieert per
vertrekpunt en kan je terugvinden op het aangekochte formulier. Er zijn ook PLUSroutes waarbij een arrangement is inbegrepen van
het vertrekpunt. Als leuke extra kan je met het aangekochte formulier ook deelnemen aan de wedstrijden.

Waardebon vertrekpunt

Wil je kans maken op een waardebon van één van de deelnemende vertrekpunten? Beantwoord dan tijdens je tocht de vragen op
het deelnemingsformulier en zet de vier foto’s in de juiste volgorde. Na je tocht overhandig je het volledig ingevulde formulier in
het vertrekpunt. Om kans te maken op de waardebon dien je alle vragen juist te beantwoorden en de foto-opdracht tot een goed
einde te brengen, maar ook duidelijk je contactgegevens in te vullen en je akkoord te verklaren met het wedstrijdreglement.
Maandelijks worden een aantal vertrekpunten gevraagd om uit alle correct ingevulde formulieren een winnaar te loten en hierover
Lekkerstappen/Lekkertrappen te informeren. Een deelnemer kan in één maand slechts één waardebon winnen.
De organisatie zal de winnaar persoonlijk op de hoogte brengen via e-mail of telefoon waarna de deelnemer gevraagd wordt om de
waardebon binnen de 6 maanden op te halen in het betreffende vertrekpunt. Indien de waardebon niet binnen deze termijn werd
opgehaald kan de deelnemer geen aanspraak meer maken op deze prijs.

Spaarkaart

Bij ieder vertrekpunt zijn eveneens spaarkaarten te verkrijgen. Telkens je een deelnemingsformulier koopt, krijg je in het vertrekpunt
een stempel op jouw spaarkaart. Wandel je in gezelschap en koop je bijvoorbeeld twee wandel- of fietsformulieren, dan ontvang je
die stempels op twee verschillende spaarkaarten. Met vijf stempels van vijf verschillende vertrekpunten is de kaart vol en
maak je kans op één van de hoofdprijzen. Deelnemers leveren de volle spaarkaarten op het einde van het seizoen in bij het vertrekpunt of sturen deze op naar: Onderox Magazine, Akkerstraat 51, 2370 Arendonk.
· Winterseizoen: inleveren ten laatste op 6 april
· Zomerseizoen: inleveren ten laatste op 6 oktober
Zorg ervoor dat je contactgegevens volledig ingevuld en duidelijk leesbaar zijn en vergeet niet om je akkoord te verklaren met het
wedstrijdreglement. Vergeet ook niet om de schiftingsvraag in te vullen. Deze bepaalt namelijk wie aan de haal gaat met de prijzen, namelijk de deelnemer die de schiftingsvraag juist beantwoordde of het juiste antwoord het dichtste benaderde. Indien er een
ex-aequo wordt vastgesteld bepaalt een onschuldige hand de winnaar.
Bij het toekennen van de hoofdprijzen behoudt de organisatie zich het recht om unieke winnaars te selecteren. Met name één deelnemer kan slechts één van de hoofdprijzen winnen.
Prijzen kunnen niet worden geruild of in geld worden omgezet. Een overzicht van de prijzen per seizoen kan je terugvinden op
www.lekkertrappen.be en www.lekkerstappen.be.
De deelnemers van bovenvermelde wedstrijden gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij met
voornaam, naam en woonplaats worden vermeld in Onderox Magazine en op www.lekkertrappen.be of www.lekkerstappen.be.
Ze worden eveneens persoonlijk op de hoogte gebracht.
Hiertoe verzamelt Lekkertrappen de volgende persoonsgegevens: Voornaam, Naam, Adres, e-mailadres, telefoonnummer.
De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen en ze worden verwerkt conform de privacy
verklaring op www.lekkerstappen.be/privacyverklaring
De organisatie is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn of haar deelname.
In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is en deelneemt aan het wandel- of fietsfestival ook
deelnemen aan de bovenvermelde wedstrijden. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van beide ouders of hun voogd.
Door deel te nemen aan de wedstrijden aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.
Lekkerstappen en lekkertrappen is een initiatief van:
Uitgeverij De Heuvel, Akkerstraat 51, 2370 Arendonk
info@lekkerstappen.be, info@lekkertrappen.be, +32 472 40 19 90, BE0477.107.168
Voor al uw vragen, suggesties, opmerkingen, klachten of felicitaties volstaat het om te berichten via één van bovenstaande kanalen.
Rest ons enkel u een fijn wandel- en fietsfestival toe te wensen.
Laatst bijgewerkt op: 25/09/2019

