Reglement Sinterklaas winactie
Thuisopvang zieke kinderen

Artikel 1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door de dienst Thuisopvang zieke kinderen van 3wplus
kinderopvang vzw.
Artikel 2. Duur
Dit reglement geldt voor de “Sinterklaas winactie” die loopt van 12/11/2021 tot 6/12/2021.
Artikel 3. Plaats van de actie
De actie zal doorgaan op de facebookpagina van de dienst Thuisopvang zieke kinderen 3w+.
Artikel 4. Deelnemersvoorwaarden
Deze actie is toegankelijk voor iedereen met een eigen facebookaccount.
Personen die tewerkgesteld zijn bij 3wplus kinderopvang vzw worden uitgesloten van deelname aan
de wedstrijd.
De deelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden om deel te nemen:
1. De facebookpagina van Thuisopvang zieke kinderen 3w+ en Fairplace.be liken.
2. Het facebookbericht openbaar delen op zijn/haar eigen facebookaccount.
3. Een reactie plaatsen bij het facebookbericht met zijn/haar antwoord op de wedstrijdvraag + één
andere persoon taggen in het bericht.
Artikel 5. Wedstrijdverloop
Voor de wedstrijd vragen we een antwoord op de vraag: ‘Hoeveel chocolade zit er in de glazen
bokaal?’. Van de glazen bokaal wordt een foto op de facebookpagina geplaatst. Van 12/11/2021 tot
06/12/2021 kunnen deelnemers hun antwoord onder het bericht schrijven om deel te nemen aan de
wedstrijd. Na 6/12/2021 wordt de winnaar bepaald en bekendgemaakt op de facebookpagina.
De persoon die de wedstrijdvraag als eerste juist beantwoordt en voldoet aan de voorwaarden om
deel te nemen, is de winnaar. Indien niemand de wedstrijdvraag juist beantwoordt, wint de eerste
persoon wiens antwoord het dichtste aansluit bij het correcte antwoord.
Artikel 6. Prijs
De prijs is een waardebon van 50 euro gesponsord door Fair Place.
Artikel 7. Bekendmaking
De winnaar zal via Facebook worden bekendgemaakt en krijgt een bericht via Messenger, waarbij
hem/haar alsnog de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische
afspraken zullen worden medegedeeld.
Artikel 8. Aanvaarding van het regelement

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met het reglement.
Artikel 9. Wijziging, opschorting, beëindiging
3Wplus behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te
beëindigen. 3wplus kinderopvang vzw kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 10. Rechten
Door de deelname geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan 3wplus kinderopvang
vzw tot publicatie van zijn/haar naam op de Facebook-pagina van Thuisopvang zieke kinderen indien
hij/zij de winnaar blijkt te zijn, en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
3wplus kinderopvang vzw is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van deze actie
(voorbeeld misbruik door derden). Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord,
goedgekeurd, geassocieerd of beheerd door Facebook en houdt bijgevolg ook in hoofde van iedere
deelnemer een complete ontheffing van aansprakelijkheid in ten aanzien van Facebook.

