Wedstrijdreglement
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd
‘Deel je stagemomenten via Instagram’ van de HoGent, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent.

Deelnamevoorwaarden




















Aan de wedstrijd mag elke stagestudent van de HoGent deelnemen. Door hun deelname aan de
wedstrijd, verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
De prijs wordt in de periode van 7 maart 2016 tot 7 mei 2016 wekelijks op vrijdag toegekend aan
de deelnemer die tijdens die week de creatiefste foto van zijn of haar stagemoment heeft
gepubliceerd op Instagram met de hashtag #HoGentOnStage. Uit de foto moet duidelijk blijken
over welk soort stage het gaat. De creativiteit van de foto wordt bepaald door een jury,
samengesteld door de HoGent. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht.
De stagereglementen en het algemene beleid van het stagebedrijf moeten te allen tijde worden
nageleefd.
Door zijn of haar deelname, bevestigt de deelnemer dat hij of zij de expliciete toestemming heeft
van de stageplaats om het ingezonden beeld te publiceren en geeft de deelnemer toestemming
aan de HoGent om ingezonden beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden.
Als er verschillende prijzen te winnen zijn, wordt er maar één prijs toegekend per deelnemer. De
prijzen kunnen niet worden omgezet in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan
derden.
Als de HoGent toegangskaarten weggeeft voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of
gelijkaardige evenementen, kan er bij afgelasting van het evenement geen aanspraak worden
gemaakt op enige vorm van compensatie. De HoGent is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor
de afgelasting.
De HoGent kan op elk moment en naar eigen goeddunken een prijs wijzigen om productionele of
inhoudelijke redenen.
Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch
telefonisch overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaars is definitief.
De deelnemer verliest het recht op zijn prijs als hij deze niet binnen de aangekondigde
afhaalperiode en op de aangekondigde locatie afhaalt.
In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen,
fictieve e-mailadressen, ...) behoudt de organisator zich het recht voor deze deelnemer uit te
sluiten van deze en andere wedstrijden.
De HoGent kan op elk moment een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde
periode uitsluiten in geval zij merkt dat één of meer van de voorwaarden niet worden nageleefd,
of in geval er sprake is van misbruik, misleiding of deelname te kwader trouw.
De HoGent behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in
te korten of in te trekken als de omstandigheden dit vereisen. De HoGent kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.

Aansprakelijkheid


De HoGent is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of
overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen
en/of deelname aan één van de wedstrijden.



De HoGent is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven
(vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als bijvoorbeeld een prijs wordt verstuurd en deze
kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is de HoGent niet
verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post
hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op
onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan De HoGent niet aansprakelijk worden gesteld.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen
niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de HoGent.
Als de HoGent genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de HoGent hiervoor op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.




Toezicht op wedstrijd en beslissingen






De HoGent houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als een wedstrijd samen met
één of meer partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement waarin sprake
is van de HoGent ook voor de medeorganisatoren.
In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken,
misleiding of bedrog behoudt de HoGent zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden gedurende een
bepaalde periode uit te sluiten.
Als zulks vereist is, kan De HoGent dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen.

