W EDSTRIJDREGLEMENT
‘Het Kasteel van de Verbeelding’

ARTIKEL 1: ONDERW ERP
De maatschappij Euro Disney Associés SCA, SIREN 397 471 822 RCS Meaux met maatschappelijke
zetel in sis 1, rue de la Galmy, 77700 CHESSY (verder ‘Organisator’ genoemd), organiseert een
wedstrijd (verder de ‘W edstrijd’ genoemd) van 06/02/2014 tot 24/02/2014 (verder ‘Sluitingsdatum’)
waarover dit reglement gaat.
ARTIKEL 2: INSCHRIJVINGS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1
De wedstrijd staat open voor elk kind van 3 tot 8 jaar dat in België woont, met uitzondering van
ste
het personeel van de Organisator en leden van BETC en hun familieleden in 1 lijn.
2.2

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

2.3

Elke Deelnemer kan verschillende keren meedoen aan de Wedstrijd.

ARTIKEL 3: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
3.1
De wedstrijd nodigt kinderen die aan de leeftijdseisen van de Wedstrijd voldoen (verder de
‘Deelnemer(s)’) uit om onder toezicht van hun wettelijke vertegenwoordiger (i) een kasteel te tekenen
(ii ) of een miniatuurkasteel te bouwen waarvan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dan een
foto maakt. De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer neemt deel aan de wedstrijd voor
rekening van de Deelnemer door de tekening of foto/scan van het kasteel naar de Organisator te
sturen, volgens de in dit reglement beschreven voorwaarden.
De Organisator gebruikt de winnende tekeningen of miniatuurkastelen als inspiratiebron om een deel
van het tijdelijke ‘Kasteel van de Verbeelding’ te bouwen op een toeristische plek in Parijs of
omgeving. De tekeningen of miniatuurkastelen van de Deelnemers kunnen ook tentoongesteld
worden in Disneyland Paris en/of op elke mogelijke andere plaats naar keuze van de Organisator (het
internet inbegrepen), bijvoorbeeld als onderdeel van een muurschildering.
3.2
Om mee te doen aan de wedstrijd, moet de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer
vóór de Sluitingsdatum:
Online naar het Wedstrijdplatform gaan op dit adres: www.fantasiekasteel.be (verder het ‘Platform’);
• Op het Platform het inschrijvingsformulier invullen en valideren (het
‘Deelnemingsformulier’);
• De tekening of de foto van het kasteel van de Deelnemer opsturen volgens de instructies op
het Platform.
3.3
•

•
3.4
•
•
•

Er wordt geen rekening gehouden met deelnames als:
het Deelnemingsformulier onvolledig is (d.w.z. dat niet alle verplichte velden ingevuld zijn),
foutief, vervalst of ingediend op een manier die niet in overeenstemming is met de instructies
op het Platform of met dit Reglement;
de Inzendingen gemaakt zijn met software en/of op een andere geautomatiseerde manier.
De tekening en/of het miniatuurkasteel moeten voldoen aan deze voorwaarden:
Ze moeten gemaakt zijn door een kind dat voldoet aan de leeftijdseisen van de Wedstrijd;
Het moeten originele creaties zijn.
Ze mogen geen reproducties bevatten van handelsmerken of logo’s, van foto’s of van andere
elementen waarop iemand anders eigendoms- of andere rechten heeft.
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3.5
De foto’s van het miniatuurkasteel en/of de scans van de tekeningen moeten voldoen aan
deze voorwaarden:
• Formaat: .jpg .png .pdf;
• Maximumgewicht: 3Mb.
3.6
De Winnaars zoals die verder omschreven zijn en hun wettelijke vertegenwoordiger moeten
beschikbaar zijn op deze data:
•
•

Tussen 1 en 15 maart, om door de Organisator geïnterviewd te worden over hun Deelname, in
een gefilmd en geregistreerd gesprek;
Van 9 tot 11 mei 2014 om het tijdelijke Kasteel van de Verbeelding te komen ontdekken. Op
die data moeten ze ook beschikbaar zijn om gefilmd of gefotografeerd te worden.

ARTIKEL 4: AANWIJZING VAN DE WINNAARS
4.1
De jury wordt voorgezeten door de architect van het Kasteel van de Verbeelding en is
samengesteld uit vakmensen die namens BETC betrokken zijn bij de bouw van het Kasteel van de
Verbeelding, en uit vertegenwoordigers of onderaannemers van de Organisator.
4.2
De jury wijst op 24 februari 2014 de 3 (drie) winnende Inzendingen (zoals hieronder
omschreven) toe op basis van deze criteria:
• Originaliteit
• Creativiteit
• Technische haalbaarheid van de bouw van een deel van het tijdelijke Kasteel van de
Verbeelding op basis van de Inzending.
4.3
In dit Reglement betekent de term ‘Inzendingen’ de tekeningen en/of miniatuurkastelen en/of
foto’s van de miniatuurkastelen, ingestuurd door de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer.
4.4
De Deelnemers van wie de Inzendingen geselecteerd worden door de jury, en die op tijd
ingeleverd waren bij de Organisator (volgens de deadlines in artikel 4.6), worden beschouwd als
Winnaar van de prijzen van deze Wedstrijd (verder aangeduid als de ‘W innaars’.)
4.5
De Organisator zal de Winnaars binnen 48 uur op de hoogte brengen van wat ze winnen,
onder voorbehoud van de tijd die hij eventueel nodig heeft om na te gaan of het om een geldige
Inzending gaat volgens de criteria van dit Reglement.
4.6
De Winnaars verbinden zich ertoe om de Organisator binnen drie dagen nadat ze op de
hoogte gebracht zijn via e-mail de volgende documenten te bezorgen:
• Leesbare kopie van het trouwboekje
• Leesbare kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger
• Leesbare kopie van dit Reglement met de paraaf van de wettelijke vertegenwoordiger op elke
bladzijde en met op de laatste bladzijde de handgeschreven vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’, gevolgd door de naam, voornaam en handtekening van de wettelijke
vertegenwoordiger en van de datum van ondertekening.
Al deze documenten moeten via e-mail opgestuurd worden naar dlp.marketing.direct@disney.com.
ARTIKEL 5: TOEKENNING EN BESCHRIJVING VAN DE LOTEN
5.1
•

•

De Winnaars winnen elk deze prijzen:
Hun Inzending zal als inspiratiebron dienen voor de bouw van een deel van het Kasteel van
de Verbeelding. De Organisator oordeelt naar eigen goeddunken door welke Inzendingen hij
zich laat inspireren.
Een verblijf (van 9 tot 11 mei 2014) van 3 dagen en 2 nachten voor 4 personen, onder wie de
Deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordiger, in een driesterren Disney Hotel met
volpension, en tickets voor de 2 Disney Parken (het Disneyland® Park en het Walt Disney
Studios® Park). Tijdens hun verblijf worden de Winnaars uitgenodigd om het Kasteel van de
Verbeelding in Parijs te ontdekken, bij de onthulling.
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Waarde van het verblijf: € 1.446,07 exclusief taksen / € 1.590,68 alle taksen inbegrepen.
5.2
De wettelijke vertegenwoordiger van de Winnaar is zelf verantwoordelijk voor de organisatie
van zijn heen- en terugreis naar Disneyland Paris.
5.3
Alle kosten en uitgaven die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in dit Reglement als zijnde
inbegrepen vallen ten laste van de wettelijke vertegenwoordiger van de Winnaar en/of van andere
deelnemers van het verblijf. Het gaat om uitgaven voor bijvoorbeeld maaltijden, drankjes, telefoon,
vervoer, roomservice, excursies, fooien, souvenirs en andere occasionele uitgaven.
ARTIKEL 6: ONTVANGST VAN DE PRIJZEN
6.1
De Winnaars ontvangen de voucher voor hun verblijf aan de receptie van het hotel, mits
bewijs van hun identiteit.
6.2
De prijzen moeten als zodanig aanvaard worden en kunnen niet overgedragen, doorverkocht
of geruild worden. Ze zijn ook niet terugbetaalbaar of inwisselbaar voor geld.
6.3

De organisator mag een Prijs vervangen door een andere prijs die even veel of meer waard is.

ARTIKEL 7: BEELDRECHT – INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1
De wettelijke vertegenwoordiger van de Winnaar geeft de Organisator de toestemming om
naam, voornaam en woonplaats te publiceren van hemzelf en van de Winnaar, zonder dat dat recht
geeft op enige vergoeding.
7.2
De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer garandeert dat alle Inzendingen van foto’s
of scans vrij zijn van rechten van derden. Als een Inzending de herkenbare afbeelding van een
persoon bevat, bevestigt de wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer dat hij daarvoor het
akkoord kreeg van elke afgebeelde meerderjarige of minderjarige persoon en dat die de Organisator
de toestemming geven om:
(i) de Inzendingen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, aan te passen en weer te geven in
verband met de Wedstrijd, en meer bepaald om ze voor de wedstrijd te reproduceren op alle
bekende en nog onbekende dragers, op een onbeperkte oplage, in alle mogelijke drukwerken
(zoals catalogi, brochures, affiches, folders, flyers enz.), audiovisuele dragers (zoals
videogrammen, dvd, Blu-ray enz.), digitale en multimediale dragers offline (zoals diskettes, cdroms, dvd-roms enz.) en online (zoals internet, intranet, extranet, mobiele telefoon enz.), wat
ook het technisch procedé is (magnetisch, optisch, digitaal, analoog of andere);
(ii) ze te moduleren, te comprimeren of decomprimeren, te digitaliseren of te gebruiken voor alle
andere technische procedés om ze te bewaren, door te sturen of te verspreiden;
(iii) ze te tonen, aan te passen, te herformatteren, op te splitsen, te segmenteren, te combineren
en te associëren met andere films, beelden, geluiden, speciale effecten, logo’s,
handelsmerken of delen ervan;
(iv) ze geheel of gedeeltelijk publiek te maken voor promotionele of commerciële doeleinden (met
inbegrip van de aankoop van reclameruimte op tv, websites, radio, enz.), voor informatie,
interne of externe communicatie, promotie, archivering, retrospectieves over Disneyland Paris,
in de pers en op alle tv-zenders, satelliet- of kabelnetwerken, telematicanetwerken, mobiele
communicatie en informatietechnologie op afstand (met inbegrip van internet, sites voor
videosharing en socialenetwerksites), in alle openbare en privéplaatsen (inclusief de
themaparken).
7.4
De wettelijke vertegenwoordiger van de Deelnemer erkent en accepteert met name dat de
Organisator zijn Inzending kan gebruiken als inspiratiebron en/of kan integreren in de tijdelijke
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constructie van het Kasteel van Verbeelding, en verzaakt in eigen naam en in naam en voor rekening
van de Deelnemer, aan elke claim of vordering hiervoor.

ARTIKEL 8: PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd ingezameld worden, worden behandeld in
overeenstemming met de wet van 6 augustus 2004 over de bescherming van persoonsgegevens. De
Deelnemers en hun vertegenwoordigers worden geïnformeerd dat de ingezamelde gegevens in het
kader van de Wedstrijd nodig zijn voor hun deelname. Elke Deelnemer heeft recht op toegang,
correctie of schrapping van zijn gegevens. Daarvoor wendt hij zich tot Euro Disney Associés SCA,
Service Direct Marketing, BP 100, 77777 Marne la Vallée, Cedex 04, Frankrijk.
ARTIKEL 9: BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
9.1
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment in te korten, te
wijzigen of te annuleren zonder dat hij daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden, zonder zijn besluit
toe te lichten en zonder dat dit recht zou geven op enige vergoeding.
9.2
Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en
beperkingen van het internet, met name als het gaat over technische mogelijkheden, de nodige
reactietijd om informatie te consulteren, op te vragen of door te sturen, het risico op onderbreking en
meer algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke internetverbinding en transmissie van gegevens,
het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en het risico van
besmetting met eventuele virussen die op het net circuleren.
Bijgevolg kan de Organisator onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor gevallen als
(zonder dat deze lijst beperkend is):
• Verzending en/of ontvangst van gegevens of informatie via het internet,
• Slecht functioneren van een internetverbinding waardoor de Wedstrijd niet optimaal gespeeld
kan worden,
• Gebreken aan hardware of aan communicatielijnen die nodig zijn voor de ontvangst,
• Verlies van papieren of elektronische post en meer algemeen van gegevens,
• Gebreken aan software,
• Gevolgen van infectie door een virus, informaticabugs, problemen of technisch falen,
• Schade aan de computer van een Deelnemer of van zijn wettelijke vertegenwoordiger,
• Elk technisch of materieel falen waardoor een Deelnemer niet of maar beperkt kan deelnemen
aan de Wedstrijd of die het informaticasysteem van een Deelnemer of van zijn wettelijke
vertegenwoordiger beschadigt.
9.3
Het is aan de wettelijke vertegenwoordiger van elke Deelnemer om alle nodige maatregelen te
nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke beschadiging. De
connectie van een persoon op het Platform en de deelname van elke Deelnemer of van hun wettelijke
vertegenwoordiger gebeuren op hun eigen verantwoordelijkheid.
ARTIKEL 10: GELDINGSKRACHT VAN HET REGLEMENT
10.1

Het Reglement geldt voor alle Deelnemers en voor hun wettelijke vertegenwoordigers.

10.2
De Organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die fraudeert of probeert te frauderen
gerechtelijk te vervolgen.
10.3
Bij inbreuken vanwege een Deelnemer of van zijn wettelijke vertegenwoordiger behoudt de
Organisator zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten van recht op deelname, zonder dat
deze uitsluiting recht geeft op een mogelijke schadeclaim.
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10.4
De Organisator treft geen enkele verantwoordelijkheid tegenover Deelnemers of hun wettelijke
vertegenwoordiger die eventueel slachtoffer van fraude zouden worden.
10.5
De deelname aan de Wedstrijd houdt het volledig akkoord en de aanvaarding in van dit
Reglement. Elk geschil over de interpretatie ervan wordt definitief beslecht door de Organisator,
zonder mogelijkheid om tegen die beslissing beroep aan te tekenen.
ARTIKEL 11: GESCHILLEN – BETWISTINGEN
11.1
Betwistingen of geschillen met betrekking tot de Wedstrijd worden pas in overweging
genomen vanaf twee (2) maanden na de Sluitingsdatum.
11.2
Over de selectie door de jury worden geen betwistingen aanvaard. De resultaten van de
Wedstrijd zijn definitief. De jury beantwoordt geen vragen over de selectie van de Winnaars.
11.3
Alle praktische beslissingen rond toepassing of interpretatie van dit Reglement worden
zelfstandig genomen door de Organisator.
ARTIKEL 12: TOEPASSELIJKE WETGEVING
Dit Reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
ARTIKEL 13: NEERLEGGING EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT
Het volledige reglement is gratis beschikbaar op het Platform.
Op eenvoudig verzoek krijgt iedereen gratis een schriftelijke kopie van dit Reglement toegestuurd. Het
verzoek moet via gewone post gericht worden aan Euro Disney Associés SCA – Service Direct
Marketing en Internet – BP 100, 77777 Marne-la-Vallée Cedex 04.
Het volledige Reglement is gedeponeerd bij de Société Civile Professionnelle bij Meester ROCHET en
Meester BANCAUD, deurwaarders in Chelles (77503), 15 bis avenue du Maréchal Foch.

Wedstrijdreglement - Het Kasteel van de Verbeelding

5/5

