Wedstrijdreglement Pelckmans

Pelckmans Uitgevers, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Brasschaatsteenweg 308
te 2920 Kalmthout, organiseert een wedstrijd waarbij deelnemers een prijs kunnen winnen.
Deelnemen aan deze actie kan van 21/09/2022 tot en met 15/06/2023. Deelnemen aan de wedstrijd
kan via https://leeschallenge.geronimostiltonboeken.be. Enkel leerkrachten, die lesgeven in het
lager onderwijs (1ste tot 6de leerjaar in Vlaanderen, groep 3 tot groep 8 in Nederland) en verbonden
zijn aan een school kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen enkele aankoopverplichting voor
deelname aan de wedstrijd.
Het aantal deelnemers en inschrijvingen is onbeperkt. Elke deelnemer mag slechts 1 x deelnemen.
Hetzelfde wat betreft de inschrijvingen. Mensen kunnen zich maar 1 x op de nieuwsbrief inschrijven,
dit is uniek, nl. 1 e-mailadres per persoon.
Pelckmans Uitgevers behoudt zich het recht om, bij onregelmatigheden, deelnemers of
inschrijvingen uit te sluiten. Pelckmans Uitgevers kan altijd mensen diskwalificeren wanneer
vermoed wordt dat er wordt vals gespeeld. Pelckmans Uitgevers moet geen bewijs leveren van
mogelijke fraude.
Er zijn twee soorten winnaars.
-

Zes winnaars van een verrassingsbezoek. Alle klassen die op 15 mei minstens 50 boeken
gelezen hebben, komen in aanmerking. De zes winnaars worden bij lottrekking bepaald.
10 winnaars van een Stilton-boekenkast. De winnaars zijn de klassen die op 15 juni 2023
volgens het klassement het meeste aantal boeken hebben gelezen. Zowel in het Vlaamse
klassement als in het Nederlandse klassement winnen de vijf eerste scholen. Bij ex aequo
wordt de winnaar bepaald door het vroegste tijdstip waarop het aantal boeken werd
behaald.

Leerkrachten dienen de boeken in die leerlingen tijdens de periode dat de campagne loopt (van
21/09/2022 t.e.m. 15/06/2023) hebben gelezen. Boeken die voor deze datum werden gelezen tellen
niet mee voor deze wedstrijd. Een boek kan gelezen worden door meerdere leerlingen. Het boek
mag gelezen worden in de klas, thuis of elders. Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen wordt er
gerekend op de eerlijkheid van de leerkracht. Geronimo Stilton wil met deze campagne het
leesplezier naar de kinderen brengen en hen op een speelse manier laten lezen. Enkel met fair play
zal deze missie slagen en kunnen we alle kinderen motiveren tot het einde van het schooljaar.
De personeelsleden (en de personen die op hetzelfde adres wonen of familieleden) van Pelckmans
Uitgevers en de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert, zijn uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.
De prijs is niet inwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs kan niet overgedragen
worden aan anderen. Indien de prijs binnen de vier weken niet wordt opgeëist, wordt deze
overgedragen aan de tweede in lijn. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Pelckmans Uitgevers.
De winnaars worden bekend gemaakt op respectievelijk 16 mei 2023 en 16 juni 2023. De winnaars
worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijs kan niet overgedragen worden aan anderen.
Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch
akkoord met dit wedstrijdreglement.

Deelnemers verklaren zich, door deelname aan deze wedstrijd, ermee akkoord dat men als winnaar
met naam en woonplaats, eventueel ook met foto, op de website van Pelckmans Uitgevers wordt
bekendgemaakt.
De informatie en persoonsgegevens die verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van
Pelckmans Uitgevers (en andere onderdelen van Pelckmans Uitgevers). Pelckmans Uitgevers
respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We
verwerken je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier, geheel in lijn
met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Meer informatie kan je terugvinden in onze privacyverklaring
op https://www.pelckmansuitgevers.be/nl/privacy.

