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VVD Molenlanden
Prijsvraag Raad waar de VVD staat

Deelname
1.
Deelname aan deze prijsvraag is mogelijk door inzending naar het e-mailadres van de VVD
Molenlanden: vvdmolenlanden@gmail.com. Door de inzending op te sturen naar het
e-mailadres vvdmolenlanden@gmail.com gaat de deelnemer akkoord met de in dit reglement
opgenomen voorwaarden van de prijsvraag.
Organisatie
2.
De organisatie is, namens de VVD Molenlanden, in handen van de PR-commissie van de
VVD Molenlanden ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezingen in november 2018, hierna
te noemen ‘de organisator’.
Wedstrijd
3.
De prijsvraag is een (wekelijkse) wedstrijd waarbij door de kiezer moet worden geraden in
welke dorp/stad (kern) de VVD-kandidaten voor de verkiezingen 2018 in Molenlanden staan
tijdens het vloggen.
4.
De prijsvraag vindt plaats in het 4e kwartaal van 2018 en zal 9x georganiseerd worden.
5.
De prijsvraag vindt telkens in een andere kern van de nieuwe gemeente Molenlanden plaats.
6.
Deelname staat, behoudens de uitzonderingen zoals omschreven in punt 14, open voor ieder
natuurlijk persoon woonachtig in één van de kernen van de nieuwe gemeente Molenlanden.
7.
De jury bepaalt de winnaar van de prijsvraag door middel van loting.
8.
De jury bestaat uit de lijsttrekker, de voorzitter en de secretaris van de PR-commissie van de
VVD Molenlandenverkiezingen 2018. Bij afwezigheid van genoemde juryleden zal
vervanging plaatsvinden vanuit de overige leden van de PR-commissie.
9.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Meedoen
10.
Deelname aan de prijsvraag is gratis.
11.
Elke inzending dient plaats te vinden voor de vrijdag volgend op de uitzending van die week.
Eindtijdstip inzending is donderdag om 17.00 uur. Een inzending voor de vlog van die week,
die na dit tijdstip binnenkomen, wordt niet meer in behandeling genomen.
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12.
De inzending is voorzien van naam, voornaam, straat, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Postadressen worden niet geaccepteerd.
13.
De gegevens die worden verzameld worden alleen gebruikt om een winnaar te kunnen
benaderen. Na de periode van de (wekelijkse) prijsvraag worden de gegevens gewist.
Uitgesloten
14.
Uitgesloten van deelname zijn:
•
•
•
•
•
•

De juryleden genoemd onder punt 8 van dit reglement;
De PR-commissieleden van de VVD Molenlanden gemeenteraadsverkiezing 2018
Alle kandidaten van de kieslijst van de VVD Molenlanden;
Het bestuur van VVD Molenlanden;
Gezinsleden en/of andere inwonenden van zowel de juryleden, de PR-commissieleden,
bestuursleden en de kandidaten van de kieslijst van de VVD Molenlanden;
Rechtspersonen.

Prijs
15.
Er is één prijs die bestaat uit een taart.
16.
De prijs wordt wekelijks uitgereikt aan de door de jury aangewezen winnaar.
17.
De winnaar wordt gevraagd of hij/zij samen met een kandidaat van de verkiezingslijst van de
VVD Molenlanden, mee wil werken aan een mediamoment.
18.
Het mediamoment bestaat uit het vastleggen van het moment van het uitreiken (het fysiek
overhandigen) van de prijs op de vrijdag in de week van het uitzenden van de vlog.
19.
Waar noodzakelijk wordt in overleg bepaald of herkenbaarheid van de winnaar gewenst is.
De PR-commissie bepaalt eventueel een alternatief.
20.
De plaats en het exacte moment van de overhandiging van de prijs is op de vrijdag in de week
van de vlog. Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald.
21.
Nadat de prijs is aanvaard, wordt de naam van de winnaar alsook de foto op de dag van de
overhandiging van de taart op de website van de VVD Molenlanden bekend gemaakt.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
22.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte naam en
woonplaats. De organisator mag deze gegevens in het kader van de bekendmaking van de
winnaar gebruiken.
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Aansprakelijkheid/schade
23.
De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit
de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of
vertragingen met betrekking tot het de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de
winnaar.
24.
De organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken
die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten
dan ook.
Voorwaarden en vragen
25.
De voorwaarden van de prijsvraag kunnen bij onvoorziene omstandigheden te allen tijde door
de organisator worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te
bekijken. Geldig is telkens de meest recente versie van het reglement zoals die op de website
van VVD Molenlanden te vinden is.
26.
Eventuele vragen of opmerkingen over de prijsvraag kunnen per e-mail worden gesteld.
E-mail naar vvdmolenlanden@gmail.com.
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