
Wedstrijdreglement Warmste Week 

 

1.Inleiding 

Sportwerk Vlaanderen vzw organiseert deze wedstrijd ten voordelen van de Warmste week 2019. De 
opbrengsten gaan integraal naar een goed doel.  Dit reglement bepaalt de regels en voorwaarden om 
te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

2. Deelnemingsvoorwaarde 

Om te kunnen deelnemen moet je 18 jaar of ouder zijn. Tijdens de warmste week actief 
tewerkgesteld zijn bij het bedrijf waarvoor je inschrijft. Deelnemen kan door een formulier en de 
vraag in te vullen. Elke natuurlijk persoon kan maar éénmaal deelnemen. Op het aantal deelnemers 
per bedrijf staat geen limiet 

3. Wedstrijdverloop 

Tot en met 5 december krijgen zij die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden de kans zich in te 
schrijven voor deze wedstrijd. Op 6 december worden de winnaars bekend gemaakt. De drie 
winnaars worden bepaald door de jury die de vraag beoordeeld op creativiteit. De winnaars worden 
via mail ingelicht en aangekondigd op de sociale media kanalen van Sportwerk Vlaanderen. 

4. Prijs 

Er wordt één sessie bootcamp, één sessie martial arts en één sessie virtual reality uitgedeeld. De 
deelnemer heeft geen inspraak in welke sessie ze winnen. Deze worden toegewezen door Sportwerk 
Vlaanderen. De sessies zijn volledig gratis voor de werknemer en werkgevers. Vrijblijvend kan een 
bedrag gegeven worden dat integraal naar een goed doel gaat. 

5. Goed doel 

Het goede doel wordt bepaald in samenspraak met het deelnemende bedrijf. Indien er geen 
voorkeur wordt gegeven welk goed doel gaat de opbrengst naar G-sport Vlaanderen. 

6. Aansprakelijkheid 

Sportwerk Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 
ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens de uitvoering van de prijs. 

7. Persoonsgegevens 

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder het privacy 
beleid van Sportwerk Vlaanderen en worden enkel voor professionele doeleinden gebruikt. 

8. Reglementswijziging 

De organisator 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.sportwerk.be. 

https://sportwerk.be/privacy/
https://sportwerk.be/privacy/


9. Contact 

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kan u terecht bij Arne Cosyns via: 

Arne.cosyns@sportwerk.be 

09/243.12.70 

10. Het reglement aanvaarden 

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en 
alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. 

mailto:Arne.cosyns@sportwerk.be
tel:092431270

