Wedstrijdreglement

De personeelsleden van Allianz Benelux nv in België kunnen gratis deelnemen aan de
wedstrijd hieronder via het intranet :

Wedstrijd RSCA-Zulte Waregem, van 13 tot en met 17 oktober 2017 om 12u.
Prijzen: tien duo-tickets voor de match RSC Anderlecht – Zulte Waregem op woensdag
25 oktober om 20u30 in het Constant Vanden Stockstadium *.
Om kans te maken op één van de shirts, moet u drie hoofdvragen en een schiftingsvraag
beantwoorden.
Elk personeelslid mag de vragen slechts één keer beantwoorden.
De 10 duo-tickets zijn te winnen door collega’s die juiste antwoord hebben gegeven op de
hoofdvragen. De winnaars worden volgens het volgende principe aangeduid:
- 3 juiste antwoorden op de hoofdvragen
- 2 juiste antwoorden op de hoofdvragen
- 1 juist antwoord op de hoofdvragen
- Telkens zal de schiftingsvraag bepalend zijn indien er meer mensen de hoofdvragen
juist hebben dan er prijzen zijn. Zij wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst
het juiste antwoord benaderen winnen. Bij een ex aequo wordt er overgegaan tot
loting
De wedstrijd en eventuele geschillen staan onder toezicht van Xavier Thirifays, Chief
Compliance Officer die deze taak kan delegeren aan één of meerdere van zijn medewerkers.
De winnaars van de duo-tickets verbinden zich ertoe de wedstrijd persoonlijk bij te wonen en
mogen een persoon naar keuze meenemen. De tickets zijn op naam en kunnen enkel
afgehaald worden op vertoon van een identiteitskaart. Indien u verhinderd bent, gelieve dit
onmiddellijk te laten weten aan Jan Tommissen en/of Astrid Boelen die de tickets dan aan
een ander personeelslid zullen geven.
De winnaars verbinden zich ertoe zich te houden aan de gedragsregels die van een
supporter verwacht worden (zie huishoudelijk reglement RSCA). De tickets kunnen niet
omgeruild worden. Verplaatsings-, parkeer- of andere kosten worden niet terugbetaald.
De namen van de winnaars zullen bekendgemaakt worden via het intranet. Er wordt geen
correspondentie gevoerd over deze wedstrijd.
De prijzen kunnen niet omgeruild worden. 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.
Onder voorbehoud van wijzigingen die buiten onze wil om gebeuren. Mocht dit het geval zijn, brengen
wij de winnaars daar zeker tijdig van op de hoogte.
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