Zonnebloemwedstrijd – reglement_v2018-05-22
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH)
Reglement:
1. Algemeen
1.1. Dit reglement is van toepassing op de Zonnebloemwedstrijd van de NMVH.
1.2. Alle inwoners van de gemeente Heusden kunnen meedoen aan de wedstrijd.
1.3. Uitgesloten van deelname zijn de organisatoren en bestuursleden van de NMVH, en
hun familieleden.
2. Inzending
2.1. Inzendingen dienen uiterlijk 1 september ontvangen zijn op
info@natuurenmilieuheusden.nl .
2.2. Inzendingen dienen te bestaan uit de volgende gegevens
2.2.1. Naam, adres, woonplaats en leeftijd.
2.2.2. Telefoonnummer en Email-adres.
2.2.3. Leeftijd en lengte (voor de ballonvaart gelden beperkingen voor leeftijd en
lengte).
2.2.4. Hoogte plant, diameter bloem en aantal bloemen van de zonnebloem
2.3. Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen.
2.4. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden. Met
een inzending geeft de deelnemer toestemming tot publicatie van zijn of haar naam
en woonplaats, en van een foto van de prijsuitreiking in de lokale en regionale pers.
2.5. Eventuele kosten van deelname worden niet vergoed.
3. Voorwaarden
3.1. Deelnemers aan de wedstrijd geven toestemming aan vertegenwoordigers van de
NMVH om de hoogte plant, diameter bloem en aantal bloemen ter plaatse te
bepalen.
4. Beoordeling
4.1. Vertegenwoordigers meten hoogte plant, diameter bloem en aantal bloemen. Deze
metingen zijn bepalend.
4.2. De jury bestaat uit het bestuur van de NMVH.
5. Prijzen
5.1. De hoofdprijs is een ballonvaart van BallonAIRpoort t.w.v. 165 euro. Daarnaast zijn
er diverse kleinere prijzen, zoals waardebonnen, zaden, fruitbomen, bos bloemen.
5.2. De hoofdprijs wordt verloot onder de eerste in elk van de drie categorieën (hoogte,
diameter, aantal). Als de ballonvaart-winnaar niet voldoet aan de minimum-eisen
voor de ballonvaart, wordt opnieuw geloot onder de overblijvende nummers 1, enz.
De oorspronkelijke ballonvaart-winnaar(s) mag/mogen dan een prijs kiezen.
5.3. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
6. Uitslag
6.1. Prijswinnaars krijgen uiterlijk 15 september persoonlijk bericht. De uitslag is bindend
en onherroepelijk.
6.2. Wanneer de opgegeven naw-gegevens niet correct of niet actief zijn, wordt er een
andere prijswinnaar bepaald.
6.3. Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen na berichtgeving reageert, vervalt het
recht op de prijs.
6.4. Correspondentie over de uitslag en de toegekende prijzen is niet mogelijk.

7. Slotbepalingen
7.1. Door inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te gaan met de
inhoud van dit reglement.
7.2. Over de inhoud van dit reglement kan niet worden gecorrespondeerd.
7.3. Het bestuur van de NMVH houdt zich het recht voor op elk moment wijzigingen in
het reglement aan te brengen of de wedstrijd te stoppen als daar aanleiding voor is.
7.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NMVH.
7.5. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect
voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd.

