WEDSTRIJDREGLEMENT
5 JAAR STARLING REIZEN
1. Inleiding
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door STARLING in het kader van het 5-jarig bestaan van STARLING en
de lancering van de nieuwe STARLING-website. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te
kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
2. Opzet wedstrijd
Overtuig ons met je beste STARLING-verhaal: laat een bericht na in de reacties op de Facebook blogpost
“5 JAAR STARLING” of mail je verhaal naar contact@starlingreizen.be (hierdoor geef je ook toestemming
aan STARLING om jouw verhaal te delen op de STARLING-Facebookpagina) en maak kans op één van de 15
grote STARLING-prijzen:
•
•
•
•
•
•

1 SWAROVSKI verrekijker t.w.v. 1040 euro
1 privéworkshop natuurbeleving en/of fotografie met STARLING-oprichter David ‘Billy’ Herman op een
locatie naar keuze in de Benelux.
1 reischeque van 250 euro, te gebruiken voor een STARLING foto- of natuurreis
1 KITE rugzak t.w.v. 215 euro
1 volledige STARLING outfit: T-shirt, pull & hoofddeksel naar keuze t.w.v. 100 euro
10 reischeques ter waarde van 50 euro, te gebruiken voor een STARLING foto- of natuurreis

3. Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen (met uitzondering van personeelsleden en de bestuurders van STARLING) kan deelnemen aan de
online wedstrijd. Deelnemen kan door je favoriete verhaal in te zenden via een reactie op de blogpost
“5 JAAR STARLING” op Facebook (FB) of per e-mail naar contact@starlingreizen.be, ten laatste op 14 januari
2019 om 23.59 uur. De FB-reactie moet publiekelijk te bekijken zijn, dus inzendingen via afgeschermde
accounts kunnen niet meegerekend worden. Inzendingen per e-mail worden door het STARLING-team ook
gepost op Facebook.
Deelnames aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd
uitgesloten worden. Het is toegelaten om meerdere verhalen in te dienen, maar elke deelnemer maakt
slechts kans op 1 prijs.
4. Wedstrijdverloop
Deelnemers aan de wedstrijd worden gevraagd naar hun beste STARLING-verhaal. De 15 winnaars worden
geselecteerd door een jury, samengesteld uit Billy Herman, Johannes Jansen en Linde Jacobs, op basis van
originaliteit en creativiteit. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. Ingestuurde verhalen
moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:
•
•
•

De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn.
De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden.
De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen
bevatten.

Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de verhalen zonder enige beperking
te publiceren op de website van STARLING en andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle verhalen en eventuele toegevoegde foto’s oorspronkelijk moeten zijn
en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet verplicht om de producten te publiceren en/of
gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
5. Prijs
Op de STARLING trefdag op 19 januari 2019 maakt de jury de 15 winnaars bekend. Winnaars kunnen daar
hun prijs ophalen of op een latere datum na afspraak op het hoofdkantoor van STARLING.
6. Aansprakelijkheid
De organisator STARLING is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de
prijs.
De deelnemers en winnaars verklaren af te zien van enige vordering tegen STARLING die zou kunnen
voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.
STARLING is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer
onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, d.w.z.
geen reactie binnen de maand na de bekendmaking, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan
een andere deelnemer.
7. Persoonsgegevens
De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet
van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers
gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun verhaal en
naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van STARLING. De gegevens die voor deze wedstrijd ingediend worden zullen enkel gebruikt worden
in het kader van de wedstrijd en niet worden doorgegeven aan derden.
8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van
het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden. De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd
op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke
redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden,
zullen die meegedeeld worden op www.starlingreizen.be.
9. Het reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.
10. Contact
Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Linde Jacobs via contact@
starlingreizen.be.

