Wedstrijdreglement OLF-Samsung-tombola 2022
1. De organisator is: OLF Alken VZW met geregistreerd kantoor gelegen op Koutermanstraat 1,
3570 Alken.
2. Leiding van Chiro Jokadi en bloed- en aanverwanten t.e.m. de tweede graad worden niet
toegelaten deel te nemen aan de wedstrijd. Wanneer zij toch een winnend lot zouden
trekken, wordt dit lot verwijderd en wordt er een nieuwe onafhankelijke trekking gedaan.
3. Deelname aan de Samsung wedstrijd gebeurt op basis van een toegangsticket voor de
Openluchtfuif (Online tickets/Hardcopy/kassa). De eigenaar van een ticket moet aanwezig
zijn op het evenement om recht te hebben op de prijs. Enkel de lotnummers die aan de
inkom worden genoteerd en in de tombola worden gestoken, nemen deel aan de wedstrijd.
4. Informatie omtrent de spelregels en de prijzen zijn te vinden op de website van de
Openluchtfuif (www.openluchtfuif.com).
5. De einddatum voor deelname aan de wedstrijd is vrijdag 1 juli om exact 21h30. Na dit tijdstip
worden verdere deelnames niet meer geaccepteerd.
6. OLF Alken VZW is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen of te late deelnames aan de
wedstrijd.
7. De organisator behoudt het recht de wedstrijd en dit reglement te annuleren of te wijzigen
zonder enige vorm van kennisgeving in geval van rampen, oorlog, civiele of militaire onrust of
enige feitelijke of verwachte schending van eender welke toepasselijke wet of regelgeving of
enig ander geval van overmacht van de organisator. Enige andere wijzigingen of annulaties
van de wedstrijd of het reglement worden gemeld aan de deelnemers zo snel als voor de
promotoren mogelijk is.
8. De organisator is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie geleverd aan de deelnemer
door eender welke derde partij.
9. De prijzen zijn niet verwisselbaar, zijn ondeelbaar en kunnen niet in speciën uitbetaald
worden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en
OLF Alken VZW behoudt het recht om op elk moment de prijzen te vervangen door een
andere prijs met equivalente waarde zonder notie hiervan te geven.
10. De winnaars worden uitgekozen door middel van een onafhankelijke trekking.
11. De winnaars worden gecontacteerd door middel van omroep door de DJ die op het moment
van winnen aan het werk is. OLF Alken VZW behoudt het recht deze vorm van communicatie
op eender welk moment te wijzigen, mits melding van de wijziging aan de deelnemers. Als de
winnaar niet binnen de 10 minuten na het omroepen van zijn/haar nummer zijn/haar prijs
claimt, heeft OLF Alken VZW het recht dit nummer te verwijderen en een nieuw nummer te
trekken.
12. De organisator laat aan de deelnemers weten waar en wanneer de prijs afgehaald kan
worden.
13. Wanneer de winnaar zijn prijs heeft geclaimd, is het mogelijk deze tijdelijk bij OLF Alken VZW
in bewaring te brengen. OLF Alken VZW is hierbij niet verantwoordelijk voor enige vorm van
schade of diefstal. Wanneer de winnaar zijn/haar prijs niet binnen 1 week na afloop van
Openluchtfuif (dit is op 08-07-2022) komt halen, behoudt OLF Alken VZW het recht om de
winnaar zijn prijs te weigeren.
14. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van de personen vermeld in
Artikel 2. Per deelnemende persoon is er slecht 1 uniek lotnummer mogelijk dat in de
tombola terecht zal komen.
15. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te
sluiten van participatie.

16. De beslissingen van de organisator inzake alle aspecten van de wedstrijd zijn definitief en de
deelnemer moet niet proberen hierover te corresponderen met de organisator.
17. De wedstrijd en dit reglement worden beheerst door de Belgische Wet en eventuele
geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken.
18. Zowel de winnaar als de deelnemers die hun prijs niet zijn komen ophalen binnen het
voorziene tijdsbestek, stemmen in met het gebruik van hun naam en foto en andere
persoonlijke gegevens in enig publiciteitsmateriaal, zowel in 2022 als in volgende jaren. Alle
persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of enige andere deelnemer zal
uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met huidige Belgische wetgeving inzake
gegevensbescherming en zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de deelnemer zelf.
19. Druk-, zet-, spel-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
20. Door deel te nemen aan deze wedstrijd stemt de deelnemer in met dit reglement en met de
spelregels.

