Spelregels Herfstactie 2018
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De Herfstactie wordt aangeboden door: Nationale Grote Clubactie BV, Postbus 440, 5000 AK Tilburg.
De gegevens van deelnemende verenigingen en/of individuen worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de
actie en het verzenden van nieuwsbrieven of mailings van partners van de Nationale Grote Clubactie met als doel het
Nederlandse verenigingsleven te faciliteren.
Deelname aan deze actie is mogelijk van donderdag 11 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018.
Aan de actie mogen deelnemen: verkopers van 6 t/m 13 jaar van organisaties die deelnemen aan de Grote Clubactie 2018.
De Herfstactie is bedoeld voor verenigingen om de verkoop van Grote Clubactie loten te stimuleren. Met de verkoop van
loten ontvangen verenigingen 80% van de verkoopprijs. Een lot kost € 3,- waarvan € 2,40 naar de vereniging gaat.
Deelname aan de Herfstactie is mogelijk door de woordzoeker van de Grote Clubactie op te lossen en het antwoord daarop
uiterlijk 28 oktober 2018 via een volledig en correct ingevuld formulier te versturen via http://kids.clubactie.nl//herfstactie.
Deelname aan de Herfstactie is mogelijk middels inschrijving via http://kids.clubactie.nl//herfstactie. Deelname is enkel
geldig indien alle gegevens correct en volledig zijn ingevuld en er op de knop ‘verzenden’ is gedrukt.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Herfstactie. Voorwaarde voor deelname is een volledig en correct
ingevuld en verstuurd formulier op http://kids.clubactie.nl/win-een-clinic.
Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor de prijs dienen deelnemers zich binnen de
leeftijdscategorie 6 tot en met 13 jaar te bevinden en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben.
Onder de deelnemers worden de volgende prijzen verloot: 1 keer: twee toegangskaarten voor attractiepark Bobbejaanland
en 1 keer: twee toegangskaarten voor Madame Tussauds Amsterdam
Via een loting onder de goede inzendingen, uitgevoerd door de Nationale Grote Clubactie
BV, wordt bekend gemaakt wie de winnaar is. De loting vindt plaats op maandag 29 oktober 2018. Aan de invulling en
organisatie van de Herfstactie kunnen geen rechten worden ontleend.
De winnaars van de Herfstactie krijgen uiterlijk woensdag 31 oktober 2018 bericht via een e-mail.
De organisatie is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging
of verlies van gegevens.
De organisatie behoudt zich het recht om op ieder moment zonder opgaaf van redenen en/of de gecommuniceerde regels,
prijzen, actieperiode en voorwaarden van de actie te wijzigen, mits dit niet ten nadele is van de deelnemers.
De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of
onvolledige gegevens door een deelnemer.
Overige informatie betreffende de Herfstactie is te verkrijgen via de Grote Clubactie: kids@clubactie.nl of
013-455 28 25.
Deze actievoorwaarden staan gepubliceerd op www.kids.clubactie.nl en zijn gratis te raadplegen. Overige informatie
betreffende de Herfstactie is te verkrijgen via de Grote Clubactie: kids@clubactie.nl, info@clubactie.nl of
013-455 28 25.
Klachten over de Herfstactie kunnen ingediend worden via e-mail: kids@clubactie.nl o.v.v. ‘klacht inzake Herfstactie’. De
indiener van de klacht krijgt uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk een reactie.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van de Nationale
Grote Clubactie BV.
Aan deze actievoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer
akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
Op deze actievoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door deelname aan de Herfstactie bevestigd de deelnemer dat hij of zij toestemming van ouders of toezichters heeft
gekregen om deel te nemen aan de Herfstactie.
Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen alsmede de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als je wenst te reageren op ons
privacybeleid of als je vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact
met ons op te nemen via kids@clubactie.nl of info@clubactie.nl o.v.v. ‘Herfstactie 2018’

