Wedstrijdreglement zomeractie 2022
1. Dit reglement is van toepassing op de zomeractie van lokaal bestuur Lubbeek in 2022. Het doel
van de campagne is om inwoners aan te sporen lokaal te kopen en de lokale handelaars de
mogelijkheid te bieden om extra klantenbinding te realiseren. Deze campagne is een onderdeel
van het LEADER-samenwerkingsproject “Helemaal van hier” waaraan lokaal bestuur Lubbeek
deelneemt.
2. Deze actie begint op 1 augustus 2022 en eindigt op 30 september 2022.
3. Deze wedstrijd zal lopen via stempelkaarten. Hiervoor worden alle deelnemende handelaars in
drie groepen verdeeld. Personen die een stempel verkregen van een deelnemende handelaar
uit iedere groep, dienen de stempelkaart in bij de handelaar waar ze de laatste stempel
verkregen. Vervolgens haalt de deskundige economie de volledige stempelkaarten op bij de
deelnemende handelaars en worden er twee trekkingen georganiseerd. De eerste rond
woensdag 31 augustus 2022 (volledige stempelkaarten die tussen 1 augustus en 31 augustus
werden binnengebracht), de tweede rond vrijdag 30 september 2022 (volledige stempelkaarten
die tussen 1 september en 30 september werden binnengebracht). Per trekking zullen evenveel
waardebonnen uitgereikt worden dan er deelnemende handelaars zijn. Van iedere handelaar
zal per trekking dus één waardebon van 30 euro uitgereikt worden (in totaal dus twee
waardebonnen per deelnemende handelaar).
4.

De trekking gebeurt op onafhankelijke wijze door twee ambtenaren van lokaal bestuur
Lubbeek.

5. Iedere deelnemende klant kan maximaal één waardebon winnen. De winnaars moeten de
waardebonnen afhalen op het gemeentehuis van Lubbeek (Gellenberg 16, 3210 Lubbeek).
Indien de winnaar zijn waardebon niet binnen de 60 kalenderdagen na het aflopen van de
campagne op 30 september 2022 heeft opgehaald, wordt hij/zij geschrapt als winnaar en heeft
hij/zij geen recht meer op de waardebon.
6. Iedere persoon die deelneemt aan de wedstrijd verleent automatisch toestemming voor het
gebruik van zijn/haar gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben
op de zomeractie.
7. De deelnemende handelaars gaan er mee akkoord, via het tekenen van een datagebruikersovereenkomst, dat de gegevens van de deelnemers in geen enkel geval worden
gedeeld met derden, en de gegevens enkel worden gebruikt voor doeleinden die te maken
hebben met deze zomeractie.
8. Als in geval van overmacht (o.a. corona) de wedstrijd ingekort, gewijzigd, geannuleerd of
uitgesteld dient te worden of de prijzen moeten gewijzigd worden, kan het lokaal bestuur van
Lubbeek hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.
9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt het lokaal bestuur van Lubbeek zich
uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze
actie uit te sluiten.

10. Het lokaal bestuur van Lubbeek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
ongevallen, lichamelijke, materiële of andere schade die een deelnemer tijdens deelname aan
de wedstrijd heeft opgelopen.
11. Deze actie gaat niet door als kansspel.
12. Over de actie worden geen briefwisseling noch telefoongesprekken gevoerd. Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met deze actie gelden als punt van het reglement.
13. Deelname aan de zomeractie houdt de aanvaarding in van onderhavig reglement.
V.U. : lokaal bestuur Lubbeek

