Deelnamereglement
1.

Inleiding

1.1.
Dit deelnamereglement bepaalt de regels voor de Buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022.
Dit deelnamereglement is niet van toepassing op andere wedstrijden.

2.

Deelnamevoorwaarden

2.1.
Elke inwoner van Brecht kan zich kandidaat stellen, met uitzondering van medewerkers van
gemeente Brecht en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
2.2.
Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen, als zij de uitdrukkelijke toestemming
hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt, gaat gemeente Brecht ervan
uit dat er toestemming is van de ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan
voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname worden ontzegd.
2.3.
De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan gemeente Brecht voor
de deelname.
2.4.
Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan zich kandidaat stellen
voor het spelpakket (springkasteel + koffer met spelmateriaal) dat de gemeente voorziet.
2.5.
Wie niet blijkt te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op het
spelpakket dat vanuit de gemeente voorzien wordt.

3.

Kandidaatstelling

3.1.
Personen die geïnteresseerd zijn om het spelpakket naar hun buurt te halen, kunnen zich
daarvoor kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier. De persoon houdt zich ertoe om alle nodige
info te verschaffen aan de gemeente en het formulier als dusdanig volledig in te vullen.
3.2.

De jeugddienst bekijkt de inzendingen en kent per deelgemeente 2 spelpakketten toe.

3.3.

Het inschrijvingsformulier kan ingezonden worden van … tot en met … .

4.

Het spelpakket

4.1.
Het spelpakket bestaat uit een springkasteel en koffer met spelmateriaal. Het spelpakket
wordt geleverd op woensdag 20 april 2022 op de locatie die doorgegeven wordt door de kandidaat.
De koffer met spelmateriaal wordt geleverd door de gemeente. Het springkasteel wordt geleverd door
een externe partner van de gemeente, die over de levering van het springkasteel rechtstreeks afstemt
met de kandidaat.
4.2.
Het spelpakket wordt ter beschikking gesteld van de buurt. De activiteit, die op basis van het
spelpakket georganiseerd wordt, dient plaats te vinden op 20 april tussen 13u en 17u en is vrij
toegankelijk voor iedereen.
4.3.

Het spelpakket kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.4.
Gemeente Brecht kan op elk ogenblik om inhoudelijke redenen, de inhoud van het spelpakket
wijzigen.
4.5.
Het spelpakket is beperkt tot de aangeboden inhoud. Geenszins kan worden verondersteld
dat gemeente Brecht bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan het spelpakket zou verlenen
of toekennen.
4.6.
Afhankelijk van de coronamaatregelen die dan van toepassing zullen, behoudt de gemeente
Brecht zich het recht toe om de voorgestelde activiteit ten allen tijde bij te sturen. Indien dit
noodzakelijk blijkt, kan de activiteit uitgesteld of in zijn geheel afgelast worden.

5.

Aansprakelijkheid van Gemeente Brecht

5.1.
Gemeente Brecht is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een spelpakket
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
5.2.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij email communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege gemeente Brecht.
5.3.
Gemeente Brecht is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het
aanvaarden van het spelpakket door de winnaar. Gemeente Brecht kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het spelpakket of indien het spelpakket niet voldoet
aan de gecreëerde verwachtingen.
5.4.
De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van gemeente Brecht in dit artikel doet
geen afbreuk aan het feit dat gemeente Brecht in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk
handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de
vernoemde verplichtingen onder de wedstijd.
6.

Persoonsgegevens

6.1.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door gemeente Brecht verwerkt. Deze
gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische
regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Het beleid van gemeente Brecht met betrekking tot deze
persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy' zoals vermeld op de website van
Brecht.
7.

Het reglement

7.1.
Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te bezorgen aan de jeugddienst, aanvaardt de
deelnemer het reglement volledig, net als alle beslissingen die de gemeente zal nemen om de
Buitenspeeldagactiviteiten in goede banen te laten verlopen.
7.2.
Indien zulks vereist is, kan gemeente Brecht dit algemeen deelnameeglement aanpassen. Dit
reglement wordt bekendgemaakt op de website van gemeente Brecht en kan daar desgewenst
worden afgedrukt.
8.

Contact

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1, 2960 Brecht
Tel. 03 203 22 10
jeugddienst@brecht.be

