LEKKERSTAPPEN WANDELFESTIVAL & LEKKERTRAPPEN FIETSFESTIVAL WEDSTRIJDREGLEMENT
Het wandel- en fietsfestival nodigt de deelnemers uit om al wandelend en fietsend kennis te maken met heel wat moois dat de Kempen en
omstreken te bieden heeft. De organisatie streeft ernaar om mooie en kwalitatieve tochten uit te stippelen. Heb je opmerkingen,
suggesties of ontdekte je fouten, meld dit dan zeker aan de organisatie via info@lekkerstappen.be, info@lekkertrappen.be én in het
vertrekpunt. Het winterseizoen (focus op wandelfestival) loopt van 1 oktober tot 31 maart. Het zomerseizoen (focus of fietsfestival) loopt
van 1 april tot 30 september.
Je tocht begint met een routebeschrijving, gratis te verkrijgen in het vertrekpunt of te downloaden op www.lekkerstappen.be of
www.lekkertrappen.be. Tijdens de tocht zet je vier foto’s in de juiste volgorde en beantwoord je drie vragen. Je noteert de antwoorden in
het puzzelveld. Als je alles correct hebt ingevuld verschijnt de uitkomst, namelijk een vierletterwoord. Om deel te kunnen nemen aan de
wedstrijden consumeer je voor minimaal vijf euro in het betreffende vertrekpunt. Je ontvangt vervolgens ter plaatse een unieke
deelnemingscode en een stempel op je spaarkaart. Per tocht kan je per persoon aanspraak maken op één stempel en op één unieke code.
Wandel of fiets je met twee en consumeer je voor tien euro in het vertrekpunt, dan ontvang je twee stempels op twee verschillende
spaarkaarten en twee unieke codes. Als je voor meer dan tien euro consumeert ontvang je dus niet meer stempels of meer unieke codes.
WAARDEBON VERTREKPUNT EN K-DOOS TWV 25 EURO
Gedurende de looptijd van één seizoen (zes maanden) schenkt ieder deelnemend vertrekpunten drie waardebonnen twv 25 euro. De
organisatie schenkt zes K-doos twv 25 euro. Maandelijks selecteren we een twintigtal winnaars die één van deze prijzen in ontvangst
mogen nemen.
Om kans te maken op de waardebon van het vertrekpunt dient de uitkomst van de puzzel correct te zijn. Gedurende het seizoen zal per
vertrekpunt drie maal een loting gebeuren uit de correcte inzendingen van de afgelopen periode. Deze lotingmomenten vinden
maandelijks plaats. 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 te verbruiken in het
betreffende vertrekpunt. Indien de waardebon niet binnen deze termijn werd opgehaald en verbruikt kan de deelnemer geen aanspraak
meer maken op deze prijs.
Om kans te maken op de K-doos twv 25 euro dient de uitkomst van de puzzel correct te zijn. Wie met de K-doos aan de haal gaat wordt
bepaald door de schiftingsvraag, namelijk de deelnemer die de schiftingsvraag juist beantwoordde of het juiste antwoord het dichtst
benaderde. Zijn er meerdere deelnemers met hetzelfde juiste antwoord, dan wordt de winnaar bepaald door middel van loting.
HOOFDPRIJZEN
Om kans te maken op de hoofdprijzen verzamel je vijf stempels van vijf verschillende vertrekpunten, met uitzondering van het
arrangement Lekkerstappen van hotel naar hotel. Daar ontvang je meteen drie stempels op je spaarkaart.
Deelnemers leveren de volle spaarkaarten in bij het vertrekpunt of sturen deze op naar Uitgeverij De Heuvel, Akkerstraat 51, 2370
Arendonk. Om kans te maken op de hoofdprijzen van het winterseizoen dien je de kaarten ten laatste op 6 april in te leveren. Voor het
zomerseizoen is dat 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 het principe van loting 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.lekkerstappen.be/wedstrijden en op www.lekketrappen.be/wedstrijden, knop hoofdprijzen.
PRIVACY
De deelnemers van bovenvermelde wedstrijden gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij mogelijks met
voornaam, naam en woonplaats worden vermeld op een van onze platformen (online/offline). Ze worden eveneens persoonlijk op de
hoogte gebracht. Hiertoe verzamelt de organisatie de volgende persoonsgegevens: Voornaam, Naam, Adres, e-mailadres,
telefoonnummer. De persoonsgegevens worden gebruikt om te communiceren over de wedstrijden en om de winnaars op de hoogte te
brengen en ze worden verwerkt conform de privacy verklaring op www.lekkerstappen.be/privacyverklaring en
www.lekkertrappen.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 zijn initiatieven van Uitgeverij De Heuvel, Akkerstraat 51, 2370 Arendonk, info@lekkerstappen.be,
info@lekkertrappen.be, +32 489 31 64 01.
Voor alle vragen, suggesties, opmerkingen, klachten of felicitaties volstaat het om te berichten via één van bovenstaande kanalen. Rest ons
enkel jou een fijn wandel- en fietsfestival toe te wensen.
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