‘Vorm samen met minstens 4 vrienden je DREAMTEAM, geniet van vele voordelen en WIN
leuke fietsprijzen!’
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ORGANISATOR

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Cycling Vlaanderen, de enige erkende Wielerfederatie van
Vlaanderen. Adres: Strandlaan 3, 9000 Gent. De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de
promoactie voor clubs.

PERIODE
De actie loopt van 15/08/2018 tot 15/11/2018.

VOORWAARDEN DEELNAME

•
•
•

Je brengt als bestaande club minimum 5 nieuwe betalende leden aan;
Je sluit je als nieuwe club met minimum 5 betalende leden aan als lid bij Cycling
Vlaanderen;
Je richt als bestaand lid, samen met 4 vrienden (al dan niet leden), een club op.

VASTGELEGDE REGELS

•
•
•
•

Elke club kan maar één keer kans maken op een prijs, ongeacht het aangebrachte nieuwe
ledentotaal (vanaf 5 personen);
Een familievergunning geldt als één betalend lid;
Lidmaatschap vernieuwen behoort niet tot het aanbrengen van nieuwe leden;
De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

WELKOMSTPAKKET

•
•
•
•
•

Enkel nieuwe leden krijgen een welkomstpakket.
Dit pakket is beperkt tot 5 leden.
Dit pakket wordt bezorgd aan de voorzitter van de club die zorgt voor verdeling.
Dit pakket bestaat uit: per lid : 1 buff, 1 bidon, 1 energiereep of gel.
Cycling Vlaanderen heeft het recht de inhoud hiervan te wijzigen.
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DE PRIJZENPOT

•
•

Initiatie op de piste met je club + gratis pasta na de initiatie;
Gratis wielertenues voor je club bij Vermarc (het maximum aantal gratis wielertenues per club
bedraagt 5. De resterende tenues kunnen besteld worden met 20% korting);

•
•
•

Kooksessie gezonde voeding met Stephanie Scheirlynck (sportvoedingsdeskundige:
http://www.stephaniescheirlynck.be/);
Pakketten van Born t.w.v. €100 - €150.
Een fietsreis naar Spanje voor 1 persoon.

VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

•
•
•

•
•

•
•

Je dient als club binnen de periode van de wedstrijd via het aangeduide formulier 5 nieuwe
betalende leden aan te brengen op hetzelfde moment;
Alle clubs die 5 nieuwe leden hebben aangebracht binnen de wedstrijdperiode, komen in
aanmerking om kans te maken op één van de te winnen prijzen;
Wanneer de wedstrijdperiode afgelopen is, wordt door een onafhankelijk personeelslid van
Cycling Vlaanderen de winnaars op basis van toeval getrokken (personeelsleden mogen niet
deelnemen aan de wedstrijd). Deze trekking is bindend en onherroepelijk;
De club die binnen de wedstrijdperiode 5 nieuwe leden aanbrengt, wordt automatisch
opgenomen in de poule van de clubs die kans maken op één van de prijzen;
Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk
noch telefonisch overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaar is definitief. In
geval van misbruik, misleiding of bedrag behoudt Cycling Vlaanderen zich het recht voor
deze deelnemers uit te sluiten van deze en andere wedstrijden;
Elke winnende club wordt persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen
prijs;
Via de Facebookpagina van Cycling Vlaanderen worden de winnaars bekend gemaakt aan het
publiek.
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PERSOONSGEGEVENS

•

•

Elke nieuwe club en nieuw lid tussen 15/08/2018 tot 15/11/2018 stemt in tot deelname aan
deze wedstrijd. De club stelt elk nieuw lid op de hoogte van de deelname aan de wedstrijd;
De gegevens vallen onder toepassing van de GDPR-wetgeving van 25.05.2018 m.b.t. de
bescherming en het beheer van de persoonlijke gegevens. Ze worden bewaard met het oog
op het lidmaatschap en het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd. De gegevens
worden niet aan derden overgemaakt (privacyverklaring Cycling Vlaanderen:

https://cycling.vlaanderen/administratie/privacyverklaring-cycling-vlaanderen);
•
•

•

•

Cycling Vlaanderen kan deze gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over
toekomstige activiteiten en initiatieven;
Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie.
Indien een club niet wenst deel te nemen aan de wedstrijd, dan heeft deze club het recht op
eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden van deelnemende clubs geschrapt te
worden. Hiervoor kan u terecht bij lien.de.baerdemaeker@cycling.vlaanderen;
Door inschrijving van 5 nieuwe betalende leden tijdens de wedstrijdperiode, geeft de
winnaar stilzwijgend toestemming tot de publicatie van de clubnaam op de Facebookpagina
van Cycling Vlaanderen;
De prijs kan bekomen worden op het kantoor in het Wielercentrum Eddy Merckx, Strandlaan
3 te Gent. Indien het om de initiatie gaat dient dit te worden geregeld met Cycling
Vlaanderen.

ALGEMENE BEPALINGEN

•
•

•
•

Clubs en leden die lid worden vóór 15/08/2018 of na 15/11/2018 komen niet in aanmerking;
Cycling Vlaanderen behoudt 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. De
meeste recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisator kan
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden;
Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd;
Dit reglement is van toepassing voor de wedstrijd ‘DREAMTEAM’. Door de deelname aan de
wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is;
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