WEDSTRIJDREGLEMENT

MOEV-NIEUWJAARSACTIE 2019

Artikel 1 - principe

Artikel 5 – winnaars bepalen

MOEV wil alle personeelsleden van basis- en secundaire scholen aanzetten om mee te doen aan de
wedstrijd ‘Nieuwjaarsactie MOEV’. De deelnemers
gaan op zoek naar een voorwerp op de website.
Indien ze dit vinden, worden ze automatisch doorgestuurd naar het deelnameformulier.

Elk personeelslid van een school kan deelnemen,
maar per wedstrijdweek kunnen er enkel afzonderlijke scholen (per onderwijsniveau) winnen. De
winnaars zijn dus geen individuen, wel afzonderlijke
scholen. De prijzen zijn voor de scholen. De personeelsleden nemen deel in naam van hun school.
De winnaars worden bepaald door een schiftingsvraag.
De winnaars worden gekozen door een jury die
beslist welke inzending de schiftingsvragen het best
beantwoordt. Tegen de uitslag van de jury is geen
verhaal mogelijk.
Per wedstrijdweek ontvangen 2 winnende scholen
per onderwijsniveau een hoofdprijs. MOEV voorziet
daarnaast ook vier troostprijzen per onderwijsniveau
en per wedstrijdweek.

Deelnemers kunnen prijzen winnen.
Artikel 2 – wie kan meedoen?
Enkel natuurlijke personen tewerkgesteld in scholen
kunnen deelnemen, geen andere bedrijven, geen
minderjarigen, geen andere geïnteresseerden. Groepen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden
uitgesloten.
Elke persoon kan deelnemen op vier verschillende
deelnamemomenten:
• week van 14/01 t.e.m. 20/01/2019
• week van 21/01 t.e.m. 27/01/2019
• week van 28/01 t.e.m. 03/02/2019
• Week van 4/02 t.e.m. 10/02/2019
Dit zijn vier wedstrijdweken. Een wedstrijdweek start
op maandag en loopt t.e.m. zondag. Op maandag
wordt telkens een nieuwe oproep op Facebook
gelanceerd via een aankondigingsanimatie. Elke
week is er een ander aankondigingsvideo.
Iedere week kunnen de deelnemers opnieuw deelnemen.
In eenzelfde wedstrijdweek kan een persoon slechts
éénmaal deelnemen. Indien er meerdere deelnames
vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als
de deelname beschouwd.
Artikel 3 - termijn
De wedstrijd ‘Nieuwjaarsactie 2019’ start op
14/01/2019 en eindigt op 10/02/2019.
In de week na de wedstrijd ‘Nieuwjaarsactie MOEV’
worden de winnaars bekend gemaakt. Dit is in de
week van 11/02/2019.
Artikel 4 –wedstrijd
Deelnemers kunnen 4 voorwerpen (1 voorwerp per
wedstrijdweek) zoeken op de website www.moev.be.
Ze doen dit met behulp van een tip die ze ontvingen
via een videoanimatie op Facebook (op maandag
14/01, 21/01, 28/01, 4/02).

Artikel 6 – winnaars bekend maken
MOEV maakt de winnaars bekend maken op de
website www.moev.be, op Facebook alsook via een
persoonlijk bericht via mail. Indien mogelijk wordt er
ook getelefoneerd en een bezoek gebracht aan de
winnende school.
Artikel 7 – reglementswijzigingen
MOEV behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te
schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen
wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van
dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig
recht op compensatie of tegemoetkomingen ten
aanzien van de deelnemers.
Indien
er
wijzigingen
aan
het
reglement
gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op
www.moev.be.
Artikel 8 - betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit
reglement worden autonoom beslecht door MOEV,
het volstaat hiervoor om een mail te sturen met de
klacht naar info@moev.be.
Artikel 9 - privacy
De ingevulde gegevens worden na de uitreiking van
de prijzen verwijderd.

www.moev.be І #schoolinbeweging

