Wedstrijdreglement RSCA Fan of the Day
Win een abonnement
Deelname aan de wedstrijd is gratis en kan op de stand van Allianz op de Fan Day RSCA
(zondag 31 juli 2016) en via onze facebookpagina “Allianz Belgium”.
Werknemers van Allianz Benelux nv mogen niet deelnemen.
Er is 1 abonnement ‘Jupiler Pro League 2016-2017’ (vakken E11/E12/E15/E16) ter
waarde van 460€ te winnen.
Om kans te maken, moet u:





Naar de stand van Allianz op de RSCA Fan Day komen (kant Tribune 2)
Een foto laten nemen in onze ‘pop-up studio’.
U krijgt een print van uw eigen voetbalsticker (zolang de voorraad strekt)
De foto’s zullen eveneens in een album op de Facebookpagina van Allianz
Belgium (https://www.facebook.com/AllianzBelgium) gepubliceerd worden.
Op woensdag 3 augustus om 10 uur wordt de winnaar gekozen volgens de
volgende voorwaarden (aan alle 3 de voorwaarden moet voldaan worden):
o De foto met de meeste likes in het album op onze pagina (likes op
gedeelde foto’s tellen niet mee) maakt kans
o Enkel foto’s waarbij duidelijk naam en voornaam van de persoon
genoteerd is, maken kans.
o Enkel als die persoon ons volgt op Facebook, maakt hij kans om te
winnen.

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via Facebook. De praktische informatie om het
abonnement te verkrijgen wordt dan ook meegedeeld. De naam van de winnaar mag
bekendgemaakt worden via de sociale media kanalen van Allianz Benelux (pagina’s voor
België = Allianz Belgium).
Het gewonnen abonnement kan niet omgeruild worden en is niet inwisselbaar tegen geld
of andere tickets. Verplaatsings-, parkeer- of andere kosten worden niet terugbetaald. De
winnaar van het abonnement verbindt zich ertoe zich te houden aan de gedragsregels die
van een supporter gevraagd worden (zie huishoudelijk reglement RSCA).
De wedstrijd staat onder toezicht van Xavier Thirifays, Chief Compliance Officer. Bij ex
aequo zal een loting onder zijn toezicht gebeuren. Het resultaat van deze loting is
onaanvechtbaar en onherroepelijk. Er wordt geen correspondentie gevoerd over deze
wedstrijd.
Allianz Benelux nv is niet aansprakelijk voor mogelijke schade naar aanleiding van de
deelname, het winnen of het gebruiken van een prijs van een wedstrijd.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaars
van deze wedstrijd en op het voeren van informatie- en promotiecampagnes en worden niet aan derden
overgemaakt. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden
geschrapt te worden.
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