Actievoorwaarden “Sportplezier fotowedstrijd”
1.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Sportplezier fotowedstrijd”, hierna te noemen:
“actie”, die wordt georganiseerd door de vereniging NOC*NSF, gevestigd te aan de Papendallaan 60,
hierna te noemen “NOC*NSF”, in het kader van het project Naar een Veiliger Sportklimaat, hierna te
noemen “VSK”.
2. Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. NOC*NSF handelt in
overeenstemming met deze gedragscode.
3. De actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de Facebookpagina van
Sportplezier www.facebook.com/sportplezier hierna te noemen “de Facebook pagina”.
4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.

De actie
1. De actie loopt van 15 juli 2017 tot en met 1 september 2017, hierna te noemen: 'actieperiode’. Na het
verstrijken van de actieperiode is deelname aan de Actie niet meer mogelijk.
2. De actie houdt in: het uploaden van een foto of filmpje (max. 30 seconden) op de Facebook pagina
waarop jouw sportplezier moment van deze zomer te zien is.
3. Na afloop van de actieperiode zullen op onpartijdige wijze door een deskundige onafhankelijke jury,
naar eigen inzicht en mening en op basis van originaliteit en creativiteit, 5 winnaars worden
geselecteerd. Iedere winnaar ontvangt één van de vijf tegoedbonnen. Elke tegoedbon heeft een
waarde van € 100,-- te besteden in een van de winkels van Decathlon.
4. De winnaars worden uiterlijk 1 september 2017 via e-mail op de hoogte gesteld. Indien NOC*NSF na
tien werkdagen na het verzenden van de e-mail geen reactie van een winnaar heeft ontvangen,
behoudt NOC*NSF zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen. De prijs gaat hiermee
voorbij aan de oorspronkelijke winnaar en deze kan op geen enkele wijze meer aanspraak maken op
de prijs.
5. De prijs is persoonlijk, niet aan derden overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld en kan niet
omgeruild worden voor andere producten of diensten.
6. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

3. Voorwaarden deelname
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deelnemen aan de actie is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in Nederland en in
het bezit van een actieve, persoonlijke Facebookaccount.
Deelnemers dienen op het moment van de actie ofwel ouder dan 16 jaar te zijn, ofwel schriftelijke
toestemming te hebben van ouders of voogd om deel te mogen nemen.
Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van NOC*NSF en/of VSK, alsmede personen
die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van
het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting.
Iedere deelnemer mag onbeperkt deelnemen aan de actie. Een deelnemer kan echter slechts in
aanmerking komen voor één prijs.
De prijswinnaars geven NOC*NSF hierbij toestemming om de naam en/of beeldmateriaal van de
winnaar te gebruiken voor uitingen verband houdende met deze actie.
NOC*NSF zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie vertrouwelijk en
conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. Door deelname aan de
actie geeft de deelnemer NOC*NSF toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor
communicatie verband houdende met de actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van
prijswinnaars.
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8.

Door mee te doen met deze actie, geeft de deelnemer toestemming om benaderd te worden door
NOC*NSF en haar officiële partners.

4. Beeldmateriaal
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Deelnemer garandeert in het bezit te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle
persoonlijkheidsrechten) op het beeldmateriaal.
Door deelname aan de actie draagt deelnemer alle huidige en toekomstige intellectuele
eigendomsrechten op het beeldmateriaal exclusief over aan NOC*NSF zonder enige beperking en
zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. NOC*NSF is dus vrij om het beeldmateriaal op de
site en social kanalen te publiceren en voor andere promotionele doeleinden te gebruiken, ook al is
deelnemer geen winnaar van de actie.
Indien de overdracht zoals voorzien in artikel 4.2 om welke reden dan ook niet geldig is, verleent
deelnemer het onbeperkt wereldwijd exclusieve recht aan NOC*NSF om het beeldmateriaal te
publiceren en voor marketingdoeleinden te gebruiken zonder aanspraak te maken op enige
vergoeding.
Door deelname aan de actie doet deelnemer nadrukkelijk afstand van al zijn (toekomstige) rechten,
zoals, doch niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten en portretrechten, op het beeldmateriaal en
draagt deze voor zover mogelijk geheel over aan NOC*NSF.
Indien er personen behalve deelnemer op het beeldmateriaal zichtbaar zijn, garandeert deelnemer
dat deelnemer beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals portretrecht,
persoonlijkheidsrechten, enz.) met betrekking tot het beeldmateriaal en dat de gefilmde/
geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor deelname van de actie hebben gegeven.
Het aanbrengen van wijzigingen aan het originele beeldmateriaal, bijvoorbeeld met behulp van
Photoshop, is niet toegestaan.
Alleen gescande of digitale foto’s worden geaccepteerd.
Al het ingezonden beeldmateriaal dient aan de in artikel 1.2 genoemde gedragscode te voldoen.
Beeldmateriaal met de volgende eigenschappen/onderwerpen mogen niet worden ingezonden en zijn
uitgesloten van deelname:
a) materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden;
b) (kinder)pornografie;
c) seksuele intimidatie en/of discriminatie;
d) (bekende) personen van wie deelnemer geen toestemming voor het gebruik van het portret van
zulk een persoon heeft;
e) bekende structuren (gebouwen, bruggen, enz.) van welke deelnemer geen toestemming voor het
gebruik op de foto van de rechthebbende heeft;
f) gebruik van objecten/producten waarop een beeldrecht, merkrecht en/of een ander recht van een
derde berust, waarvoor deelnemer geen toestemming van de derde heeft om gebruik daarvan te
maken; of
h) obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard.

5. Aansprakelijkheid
1.

2.

Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
juiste invoer en de verzending van gegevens. NOC*NSF kan niet garanderen dat het Internet en/of
andere netwerken te allen tijde optimaal gebruikt kunnen worden en toegang bieden en/of dat de
Facebook pagina zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
Bij inbreuken op rechten op derden is en blijft de deelnemer hiervoor verantwoordelijk en
aansprakelijk. Deelnemer vrijwaart NOC*NSF voor eventuele aanspraken van derden verband
houdende met deze actie.
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3.

4.

NOC*NSF, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de actie en/of de VSK ter
beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
NOC*NSF is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/
aanwezige een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar
de prijs op een later tijdstip moeten afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In
een dergelijk geval kan de aanbieder niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt
afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval
er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is
achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate
is beschadigd.

6. Slotbepalingen
1.

2.
3.
4.

NOC*NSF behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik
maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de
actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
b) wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken
en/of te beëindigen;
c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te
beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
NOC*NSF.
Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan de afdeling VSK van
NOC*NSF via info@sportplezier.nl
Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Aldus opgemaakt te Arnhem, 10 juli 2017
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