Wedstrijdreglement wedstrijd in het kader van Sarcophagi via www.kmkg-mrah.be
• Organisator van de wedstrijden zijn de KMKG - Jubelparkmuseum, Jubelparkmuseum 10, 1000

Brussel, hierna KMKG.
• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de website www.kmkg.be en mits
een volledig ingevuld wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvraag, een
antwoord op de schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (voor- en familienaam,
postadres en e-mailadres). De volledig ingevulde wedstrijdantwoorden dienen via mail verstuurd te
worden naar info@kmkg.be.
• De wedstrijden zijn toegankelijk voor iedereen. Personeel van de KMKG, hun gezinsleden en vaste
medewerkers van de sponsors waarmee de wedstrijd is opgezet zijn uitgesloten van deelname.
• De vragen hebben betrekking op de tentoonstelling Sarcophagi, of verwijzen naar de prijzen die
wordt weggeschonken.Er zullen in totaal 12 vragen gelanceerd worden, + telkens dezelfde
schiftingsvraag. Elke deelnemer kiest zelf of hij maar via één vraag deelneemt of op meerdere
wedstrijdvragen antwoordt. Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemers die
het antwoord van de schiftingsvraag het dichtst benaderen worden als winnaars aangeduid. Door
aan meerdere wedstrijdvragen deel te nemen en ook telkens de schiftingsvraag te beantwoorden,
neemt de kans op het winnen van een prijs dus toe. In geval van ex aequo’s is de winnaar de persoon
die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.
• Iedereen mag slechts één keer deelnemen voor elke wedstrijdvraag. De KMKG behouden zich het
recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd.
Deelname van eenzelfde persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een reden
voor uitsluiting.
• De juiste antwoorden en de namen van de winnaars worden na afloop van de
wedstrijd gepubliceerd op www.kmkg.be. Op het moment van publicatie zijn de
winnaars al persoonlijk op de hoogte gebracht welke prijs zij hebben gewonnen en op
welke manier zij de prijs in ontvangst kunnen nemen.
• Zolang de wedstrijd loopt kan daarover niet worden gecommuniceerd met
de organisator. Deelnemers kunnen hun antwoorden inzenden tot en met 3/04/16.
• De gewonnen prijzen zijn niet inruilbaar of omwisselbaar tegen speciën of andere
voordelen in natura noch overdraagbaar aan wedstrijdpartners. De KMKG zijn niet
verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.
• De winnaars worden op 5/04/16 via mail op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord
komt vóór 8/04/16 – worden de prijzen niet uitgereikt. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag
10/04/16 in het Jubelparkmuseum.
• De KMKG nemen de persoonsgegevens van de deelnemers op in hun bestand.
• Antwoordinzendingen (vb. foto’s of tekeningen) mogen gepubliceerd op de website en
Facebookpagina van het museum indien de deelnemer niet expliciet vraagt dat niet te doen.
• Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken van
het internet, ondermeer wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en
overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens
tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op
het netwerk. De KMKG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan
eventueel het gevolg zou zijn, en zijn evenmin verantwoordelijk voor eventuele vergissingen ten
gevolge van fout doorgegeven e-mailadressen.
• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit
wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de KMKG.

