Wedstrijdreglement De Kringwinkel
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Komosie vzw, koepel van alle Kringwinkelcentra, en
is volledig gratis.
2. Iedereen die op Belgisch grondgebied woont mag aan de wedstrijd deelnemen. Als de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring voor te leggen in de
wedstrijdmail.
3. Elke persoon die heeft meegewerkt aan de uitwerking van deze wedstrijd is van deelname uitgesloten.
4. Deelnemers dienen over een geldig e-mailadres te beschikken. Elke deelnemer mag slechts één
keer (en dus ook met één e-mailadres) meespelen. Als er sprake is van meerdere deelnames per emailadres, zelfs met verschillende namen, houdt de organisator enkel rekening met de eerst gedane
deelname.
5. Deelnemen kan door je verhaal (eventueel met foto) te mailen naar wedstrijd@dekringwinkel.be. Het verhaal moet gaan over een voorwerp dat je gekocht hebt in De
Kringwinkel of dat je er zelf naartoe hebt gebracht voor verkoop.
6. In de wedstrijdmail moeten ook volgende gegevens vermeld worden: voornaam, naam, adres,
telefoonnummer.
7. Komosie vzw heeft het recht om de wedstrijdduur te verkorten, te verlengen of te wijzigen of
annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Komosie vzw kan hier niet aansprakelijk voor
worden gesteld. Ook kan de Komosie vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich voordoen bij het ontvangen van de wedstrijdmail.
8. Voor het bepalen van de winnaars wordt een beroep gedaan op een jury samengesteld uit enkele
medewerkers van Komosie vzw. Die jury beoordeelt de verhalen op hun originaliteit en bepaalt zo
de winnaars.
9. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
10. Er zullen 5 winnaars bekend gemaakt worden op 6 juli. Die 5 personen krijgen allemaal een
Kringwinkel-waardebon van €100. De winnaars worden door Komosie vzw persoonlijk op de
hoogte gebracht via mail.
11. De cheques worden per post opgestuurd naar de winnaars.

12. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.
13. Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement evenals
elke andere beslissing die Komosie vzw zou moeten nemen. Deelnemers gaan ermee akkoord dat
zij als winnaar met hun verhaal, naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website, facebook of ander communicatiemateriaal van De Kringwinkel verschijnen.
14. De persoonsgegevens die Komosie vzw verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 18 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt in het wedstrijdverband om deelnemers op de hoogte te brengen.

