Wedstrijdreglement Eindejaarskalender 2016.
Voorwaarden tot deelname.

1. De Eindejaarskalender (EJK) 2016 van Rotary Club Leuven vzw ondersteunt
en helpt met zijn opbrengst sociale projecten in onze onmiddellijke omgeving.
De volledige opbrengst van de EJK komt dit jaar ten goede aan het
“Rondoufonds voor Duchenneonderzoek” aan de KU Leuven.
2. Deze EJK-actie is een tombola, de winnende nummers van elke dag stemmen
overeen met de prijzen die op die dag verloot worden.
3. Er worden 5.000 exemplaren in omloop gebracht en verkocht aan 5 €/stuk. Elk
exemplaar draagt op de achterkant een loterijnummer van 1.000 tot 5.999.
4. De winnende nummers worden dagelijks te beginnen vanaf 1 december en tot
en met 31 december bekend gemaakt op de website van Rotary Club Leuven
www.rotaryleuven.be/kalender
5. De gewonnen prijzen worden door de winnaars bij de sponsors afgehaald met
de genummerde kalender als bewijs. Aan de winnaars kan worden gevraagd
een ontvangstbewijs te tekenen. Door de sponsors wordt het gedateerde
deurtje afgeknipt zodat de EJK voor deze prijs ontwaard is.
6. Met de overhandiging van de prijs wordt deze beschouwd als afgehandeld.
Een uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. Elke EJK kan meerdere prijzen
winnen, echter nooit meer dan één per dag.
7. De lijst der sponsors met adres, telefoon en contactpersoon wordt op de
achterkant van de kalender gepubliceerd. We raden U aan voorafgaand aan
de afhaling van de prijs met de sponsor contact op te nemen.
8. Prijzen kunnen tot en met 28 februari 2017 bij de sponsors afgehaald worden,
daarna vervallen ze. Het behoort tot de bevoegdheid van elke sponsor de
duur van de geldigheid van zijn waarde- en aankoopbonnen te bepalen.
9. Door ongeveer 40 sponsors worden ongeveer 100 prijzen voor een globale
waarde van ongeveer 9.000 € aangeboden.
10. Vragen worden slechts door de organisator beantwoord en kunnen gesteld
worden via kalender@rotaryleuven.be . De sponsors zijn niet bevoegd.
11. De openbare trekking der prijzen gebeurt onder toezicht van
gerechtsdeurwaarder Patrick Hendrix en zal in zijn kantoor, Engels Plein, 35 te
3000 Leuven plaatsvinden.
12. De verantwoordelijke organisator van de Eindejaarskalender (EJK) 2016 is
Rotary Club Leuven VZW. Deze actie is onderworpen aan de loterijwetgeving
en werd door het besluit van 7 april 2016 van de Bestendige Deputatie van de
Provincie Vlaams-Brabant vergund.

