Wedstrijdreglement
WIN EEN JAAR LANG GRATIS CULTUUR
BIJ GC HOOGSTRATEN
Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door GC Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320
Hoogstraten (hierna te noemen: de Organisator).
Artikel 2: Voorwaarden

Prijs: Jaar lang gratis cultuur bij GC Hoogstraten:

X Enkel foto’s die ingestuurd werden via de wedstrijdpagina komen in
aanmerking (hoogstraten.be/affichewedstrijd).
X De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
X De winnaar heeft de wedstrijdaffiche op een duidelijke plaats (zichtbaar
vanop straat) opgehangen.
X De winnaar krijgt een heel seizoen lang (Seizoen 22/23) 2 tickets voor
iedere voorstelling van GC Hoogstraten, mits de winnaar deze minstens 2
maanden voor aanvang van de voorstelling heeft bevestigd via
cultuur@hoogstraten.be.
X De winnaar staat toe dat zijn/haar winnen van de wedstrijd gebruikt wordt
als promo naar pers toe en op sociale media.
X Het duo-ticket is op naam en kan niet worden doorgegeven.

Algemeen:

X De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of
het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn
door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet
aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken,
uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden
voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de

‐

verzending of ontvangst van mail berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie

van de verzender, enz. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien
een voorstelling door omstandigheden wordt geannuleerd.

x Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk
akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.
X De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen
en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de
prijs.

X In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de
Organisator.
X De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op
elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
Artikel 3: Deelname
De affiche kregen Hoogstratenaren in de bus via het Infozine. Om kans te maken op
1 van de onderstaande prijzen moeten de mensen deze affiche ophangen voor hun
raam en er een foto van insturen via hoogstraten.be/affichewedstrijd. Deze delen op
de sociale media met vermelding #GCHOOGSTRATEN (publiek gedeeld) kan bij
veel inschrijvingen helpen qua visualisatie.

Midden augustus worden alle foto’s verzameld.
Als deze foto’s krijgen een nummer.

De winnaars worden via loting gekozen.
Artikel 4: De prijs

1 duo-ticket voor een jaar cultuur bij GC Hoogstraten. (duo-ticket voor alle
voorstellingen in seizoen 2022/2023)
Artikel 5: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen
die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der
minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Turnhout.

