Wedstrijdreglement: Koksijde fonkelt!
Versie: 13/11/2020
1. Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VVV Koksijde-Oostduinkerke/Dienst Toerisme, met
adres te Zeelaan 303, 8670 Koksijde.
2. Wie kan deelnemen?
2.1. Deelnemingsvoorwaarden lichtjeswedstrijd
•
•

Enkel inwoners, tweede verblijvers en handelszaken met adres gelegen op het
grondgebied Koksijde kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
Er is 1 deelname/inzending per adres toegestaan.

2.2. Deelnemingsvoorwaarden stemmen
•
•
•
•

Iedereen kan deelnemen.
Er is 1 deelname/stemformulier per persoon toegestaan.
Stemformulieren kunnen afgehaald worden in het toerismekantoor
vanaf zaterdag 19/12/2020.
Stemformulieren kunnen ingediend worden in het toerismekantoor
tot en met zondag 03/01/2021.

3. Periode
3.1. Timing lichtjeswedstrijd
•
•
•

Inschrijven kan tot donderdag 10/12/2020.
Versier je voortuin/gevel met kerstverlichting tegen
ten laatste maandag 14/12/2020.
Winnaars worden bekend gemaakt in de week van 13 januari.

3.2. Timing stemmen
•
•
•

Stemmen kan vanaf zaterdag 19/12/2020.
Stemmen kan tot en met zondag 03/01/2021.
Winnaars worden bekend gemaakt in de week van 13 januari.

4. Verloop van de wedstrijd
4.1. Verloop lichtjeswedstrijd
Hoe deelnemen:
Deelnemers bevestigen voor 10 december 2020 hun deelname via
darius.hillewaere@koksijde.be met vermelding van naam, adres en e-mail.

Er zijn 3 categorieën waarvoor men kan inschrijven:
1. Voortuin
2. Gevel/balkon/raamverlichting
3. Handelszaak
Winnaars worden bekend gemaakt in de week van 13 januari.
4.2. Verloop stemmen
•
•
•

Bij de dienst Toerisme kan je vanaf zaterdag 19 december terecht voor een
overzichtskaart met alle deelnemende spotlights en stemformulier.
Per categorie kan men 1 winnaar aanduiden.
Stemformulieren kunnen ingediend worden bij de dienst Toerisme.

5. De prijs
In totaal wordt een prijzenpot voorzien van 7500€ aan waardebonnen:
•
•
•

De vakjury verdeelt een prijzenpot van 5250€ aan waardebonnen
De publieksjury verdeelt een prijzenpot van 750€ aan waardebonnen
De loting voorziet een prijzenpot van 1500€ aan waardebonnen

5.1. Inhoud prijzen lichtjeswedstrijd
5.1.1. Inhoud van de prijs voor de winnaars gekozen door de vakjury
De vakjury kiest per categorie 10 winnaars. Per categorie is er een prijzenpot van 1750€ aan
waardebonnen die verdeeld zal worden als volgt:
Plaats 1: 500€
Plaats 2: 400€
Plaats 3: 300€
Plaats 4: 200€
Plaats 5: 100€
Plaats 6 tot 10: 50€
5.1.2. Inhoud van de prijs voor de winnaars gekozen door de publieksjury
De publieksjury kiest per categorie 1 winnaar. Elke winnaar krijgt een waardebon twv. 250€.
5.2. Inhoud prijzen stemmen
Uit de ingediende stemformulieren (1 inzending per persoon) worden nog eens 30
waardebonnen van € 50 verloot, goed voor €1500.

5.3. Overhandiging prijs
De winnaar wordt door het Lokaal Bestuur Koksijde gecontacteerd i.v.m. de overhandiging
van de prijs. Lokaal Bestuur Koksijde kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen
door de inhoud van een gelijkwaardige prijs. De winnaar moet die prijs aanvaarden zoals
geleverd door Lokaal bestuur Koksijde . Hij / zij kan geen aanspraak maken op compensatie.
5.4. Overdraagbaarheid van de prijs
De prijs kan niet verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de
prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een
krant, …) dan heeft Lokaal Bestuur Koksijde het recht de prijs in te trekken zonder dat daar
een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Lokaal
Bestuur Koksijde. De prijs mag wel aan familieleden of vrienden worden geschonken.
De prijs kan niet worden ingeruild tegen speciën. De geldigheidsduur kan onder geen beding
worden gewijzigd.

6. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Koksijde enkel
gebruikt in het kader van deze specifieke wedstrijd en voorts behandeld conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld in 2018. Ze worden bewaard met
het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en worden enkel aan
derden overgemaakt die een verband houden met de organisatie van de prijs. Na afloop van
de wedstrijd worden de gegevens verwijderd. Elke deelnemer heeft recht op inzage en
correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op
eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de
deelnemer een mail naar darius.hillewaere@koksijde.be
Deelnemers geven bij het inschrijven stilzwijgend toestemming dat hun adres gebruikt zal
worden op een flyer met plattegrond zodat de mensen het adres kunnen bezoeken om te
kunnen stemmen. Hierbij worden verder geen persoonsgegevens vermeld.

7. Algemene bepalingen
7.1. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen.
7.2. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze actie en
deze spelformule te wijzigen om programmatorische, technische of organisatorische
redenen. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De
organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
7.4.De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de
uitslag onherroepelijk en bindend is.
7.5. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden,
zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Koksijde kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische
incidenten.
7.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen
niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de
organisatoren.
7.7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze
en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.
7.8. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke
beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen.
7.9. Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd “Koksijde fonkelt” lopend vanaf
16/11/2020 tot en met 03/01/2021.
7.10. Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en
onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de
beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen.

Opgemaakt in Koksijde, 16 november 2020.

