WEDSTRIJDREGLEMENT Sint Stempelkaart en Kleurplaten wedstrijd
2022
Driespoort Shopping Deinze
1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door De Colle Vastgoed NV
ingeschreven in KBO onder nr. BE 0890 886 503 met vennootschapszetel
te Deinze. Hierna genoemd ‘organisator’.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en
kosten, van welke aard ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de
deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. De organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het
communicatiemateriaal.
2. Gebruik gegevens en beelden deelnemers - melding
Deze actie staat open voor alle kindjes tot en met 12 jaar.
Elke deelnemer aan een wedstrijd van Driespoort Shopping Deinze geeft
automatisch toelating om zijn gegevens en foto’s te gebruiken voor
promotionele doeleinden met betrekking tot de wedstrijden. Indien het
kindje niet mag gefotografeerd worden tijdens de prijsuitreiking, gelieve dit
expliciet mee te delen aan de organisatie. Deze wensen worden
gerespecteerd.
3. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of
telefoongesprekken gevoerd. Ten laatste 1.12.2022 worden ouders van de
winnende kindjes persoonlijk verwittigd, hetzij via telefoon, hetzij via mail.
Kleurplaten: ouders dienen voor 2.12.2022 - 10u te reageren; zo niet gaat
de prijs over naar het volgende kindje met de mooiste kleurplaat in
zijn/haar leeftijdscategorie. Op zaterdag 3.12.2021 om 11u worden de 4
waardebonnen van de Sint Kleurplatenactie 2022 op Driespoort Shopping
Deinze overhandigd aan de winnaars en gecommuniceerd.
Stempelkaarten: een Sint stempelkaart met 5 stempels uit 5 verschillende
winkels, kan worden ingeruild voor een attentie bij de Sint op zaterdag
26.11.2022, bij de Sint. De attentie bestaat uit een gadget van de
Speelvogel, Atita Papierwaren en een snoepje/mandarijntje.
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4. De wedstrijd loopt vanaf 7.11.2022 om 12u tot en met 26.11.2022 om 16u.
5. Hoe geldig deelnemen ?
a/Bezoekers van de handelszaken van Driespoort Shopping Deinze halen
in een van de winkels een kleurplaat en/of stempelkaart af; 1 kleurplaat
en of stempelkaart per kind (kleurplaat kan ook online gedownload
worden van de website www.driespoort.be)
b/ gebruik kleurplaat: kindjes brengen een ingekleurde kleurplaat terug
naar de winkels en deponeren ze in de urnes. Bij het afgeven van de
ingekleurde plaat krijgen de kindjes een snoepje. Dit tot zolang de
voorraad strekt. Ook de kleurplaat kan ook afgegeven worden aan de
Sint op 26.11.2022.
Gebruik stempelkaart: in alle winkels van Driespoort Shopping zit een
SpiekPietje of SpiekGrietje verstopt. De kindjes kunnen die zoeken en bij
het vinden, krijgen ze een stempel op hun Sint stempelkaart. Een
stempelkaart met 5 stempels van 5 verschillende winkels kan worden
afgegeven aan de Sint bij zijn bezoek aan Driespoort Shopping. In ruil
krijgt men een attentie (zie punt 3).
De Sint bezoekt Driespoort Shopping op 26.11.2022 vanaf 14u (start in
de Speelvogel en vanaf 14.30u bezoek aan alle winkels, van 15.30u tot
16.30u op zijn troon in middengebouw). Daarbovenop dingen de
ingeleverde kleurplaten mee voor een wedtrijd voor de ‘mooiste
kleurplaat’. Er zijn 4 leeftijdscategorieën (zie kleurplaat); 1 prijs per
categorie. Zij krijgen een waardebon.
6. De prijzen voor de mooiste kleurplaten zijn 4 waardebonnen van €25 (van
de Speelvogel/Action/Molders Mode/Atita Papierwaren)
7. De prijs die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven
eigendom van de organisator. De winnaar kan zijn prijs doorgeven aan een
ander persoon. De prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild
tegen hun waarde in cash en mag niet binnen het jaar worden aangeboden
via 2de hands platformen of - beurzen.
8. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de
prijs/prijzen
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9. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen
de hierboven beschreven periode is ongeldig.
10. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe
en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en
uitsluiting.
11. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de
hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door over- macht.
12. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.
13. Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.driespoort.be
14.Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en
integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die
de organisator terzake nemen.
Eventuele klachten dienen binnen de tien werkdagen na toekenning van de
prijs aan Driespoort Shopping Deinze te worden gestuurd:
Gaversesteenweg 54, 9800 Deinze of info@driespoort.be
15.Toekenning van de prijs/prijzen
De 4 winnaars worden door de organisatie bepaald in functie van de
mooiste kleurplaten per leeftijdscategorie, met compleetheid van
gegevens.
16. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
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