REGLEMENT
OPENBARE STEMRONDE
FOTOWEDSTRIJD DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN 2014
Organisator:
Davidsfonds vzw, met maatschappelijke zetel in Blijde-Inkomststraat 79-81 3000 Leuven en K.B.O. nr
0407.765.729. Davidsfonds stelt dit reglement ter beschikking via www.davidsfonds.be.
Algemene bepalingen:
Door deel te nemen aan de openbare stemronde, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit
reglement.
Hoe werkt de openbare stemronde?
- De twaalf winnende foto’s van de maand staan online op een stempagina op
www.davidsfonds.be/cultuurreizen van vrijdag 9 januari 2015 tot en met maandag 26 januari 2015.
- Een stem staat gelijk met de keuze voor één foto. Per e-mailadres mag er slechts één stem uitgebracht
worden.
- Bezoekers aan het Reisevenement van Davidsfonds Cultuurreizen op 24 januari 2015 in het Provinciehuis
in Leuven, kunnen daar ook op papier hun stem uitbrengen.
- Bezoekers aan de stand van Davidsfonds Cultuurreizen tijdens het Vakantiesalon Antwerpen van 22 tot
26 januari 2015 kunnen ook daar op papier hun stem uitbrengen.
- De foto die op maandag 26 januari om middernacht de meeste stemmen heeft, is de jaarwinnaar. Over
het resultaat van de openbare stemronde wordt niet gecorrespondeerd.
- Uit alle uitgebrachte stemmen wordt er een winnaar geloot, die een boekenpakket van Davidsfonds
Uitgeverij cadeau krijgt. De waarde en inhoud van dat boekenpakket wordt bepaald door Davidsfonds
Cultuurreizen en Davidsfonds Uitgeverij, er wordt dus niet over gecorrespondeerd.
- De jaarwinnaar van de fotowedstrijd 2014 wordt bekend gemaakt tijdens het Reisevenement van
Davidsfonds Cultuurreizen op zaterdag 31 januari 2015, in het Vormingscentrum Guislain in Gent.
Bescherming van de privacy:
- Davidsfonds vzw behandelt de persoonsgegevens van de inzenders strikt vertrouwelijk, met respect voor
de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
- Wie meestemt voor de fotowedstrijd kan ervoor opteren om ingeschreven te worden op de mailinglijst
van Davidsfonds Cultuurreizen. De winnaar van het boekenpakket van Davidsfonds Uitgeverij wordt per email verwittigd.

