DE SPELREGELS
Lees aandachtig onderstaand wedstrijdreglement voor je begint.
Art. 1
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Intergemeentelijke samenwerkingsverband
MIROM Roeselare. Hierna initiatiefnemer genoemd.
Art. 2
De wedstrijd heeft als inwoners bewust te maken van het correct omgaan met afval. We
willen mensen aansporen afval te vermijden, hergebruik te promoten en iedereen er toe aan
te zetten correct te sorteren om goed te kunnen recycleren.
DEELNEMERS
Art. 3
De wedstrijd richt zich tot inwoners uit de gemeenten aangesloten bij MIROM Roeselare. Dit
zijn Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde,
Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene en Zonnebeke.
Per adres kan je slechts één keer geldig deelnemen aan de wedstrijd.
Personeelsleden en bestuursleden van MIROM Roeselare, recyclageparkwachters en
inwoners van gemeenten die niet bij MIROM Roeselare horen kunnen deelnemen aan deze
wedstrijd, maar zij komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.
Art. 4
Om deel te kunnen nemen moeten alle verplichte velden ingevuld worden op het
deelnemingsformulier.
Art. 5
De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een deelnemer uit te sluiten en de
doorgegeven kandidaatstelling in alle communicatiekanalen te wissen of te eisen dat deze
gewist wordt, alsook dat deze nog verder verspreid wordt. Ook deelnames die het
reglement niet respecteren, vooral in het geval van vermoeden van vals spelen of bedrog
tijdens de deelname aan de actie, kunnen verwijderd worden. De organisatie moet de
verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen.
WEDSTRIJDVERLOOP
Art. 6
De wedstrijd loopt gedurende de periode zoals vermeld op het inschrijvingsformulier: van 7
november 2022 tot 1 december 2022. De organisatie behoudt zich het recht om de
inschrijvingsperiode en de wedstrijdduur te verlengen of te verkorten als dat nodig is door
omstandigheden.
Na deelname en na het beëindigen van de wedstrijd worden de winnaars via mail verwittigd.
Als je niet bij de winnaars bent, ontvang je ook nog een mailtje.
Art. 7

Voor een correctie deelname moeten de instructies op de website netjes gevolgd worden.
Deelnames die niet voldoen aan de vereisten kunnen verwijderd worden. De organisatie
moet de verwijderde deelnemers hier niet van op de hoogte stellen.
Art. 8
Er zijn slechts zoveel prijzen beschikbaar als op de website vermeld. Winnaars kunnen enkel
aanspraak maken op de vermelde prijs. Deze kan niet geruild worden voor een andere prijs.
SELECTIEPROCEDURE
Art. 9
De winnaars worden bepaald op basis van de score en het antwoord op de schiftingsvraag.
Iedereen die minstens 8/10 haalt, maakt kans op een prijs. De deelnemer die na afloop van
de quiz minstens 8/10 haalt en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert,
wint de Playmobilset van Wiltopia, de 5 eerste achtervolgers winnen gerecycleerde en
herbruikbare koffiebeker.
Art. 10
De selectie van de winnaars vindt plaats in besloten kring en is niet openbaar.
Art. 11
De beslissingen van de organisatie zijn onherroepelijk. Er kan geen beroep aangetekend
worden.
PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING
Art. 12
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd door de afvalintercommunale, op het emailadres waarmee werd deelgenomen. De prijs kan worden afgehaald bij MIROM
Roeselare of via de gemeente.
Indien er na 1 week geen antwoord komt op de mail, dan kan de prijs naar de eerstvolgende
deelnemer gaan.
De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden noch uitgekeerd worden in geld.
ALGEMENE/BINDENDE BEPALINGEN
Art. 13
De juiste antwoorden zijn bepaald in samenspraak met Fost Plus. Er kan hierover niet
gediscussieerd worden. Indien sorteerinstructies in de nabije toekomst zouden bijgestuurd
worden, kan dit ook geen aanleiding zijn voor het herbekijken van de uitslag.
Art. 14
Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer kennis genomen heeft van het
reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de regels.
Art. 15
Problemen die zich tijdens de wedstrijd voordoen en die in dit reglement niet voorzien zijn,
zullen door de initiatiefnemers behandeld worden. Tegen deze beslissing is geen beroep
mogelijk.

Art. 16
De initiatiefnemers behouden zich te allen tijde het recht voor de prijs, het
wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd te wijzigen dan wel de wedstrijd op te
schorten of stop te zetten. De initiatiefnemers kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. Over de wedstrijd of de uitslag ervan wordt niet gecorrespondeerd of
gediscussieerd.
Art. 17
De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor technische
problemen, van elke aard dan ook.
Art. 18
De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal,
lichamelijke of materiële schade, tijdens of na de wedstrijd.

