WEDSTRIJDREGLEMENT CEBUD-spaarvarkentjesrace
De CEBUD-spaarvarkentjesrace wordt georganiseerd door CEBUD, departement Sociaal Werk,
Thomas More Kempen vzw, Kleinhoefstraat 4, 2310 Geel. De CEBUD spaarvarkentjesrace zal
plaatsvinden in Geel op woensdag 16 november 2016. De opbrengst gaat naar Al-arm vzw, de
Vereniging waar armen het woord nemen uit Geel.
De wedstrijd start op genoemde datum, doch de organisatie behoudt haar recht voor om het tijdstip
van de wedstrijd nader te bepalen op een later moment, dit afhankelijk van technische,
organisatorische – dan wel weersomstandigheden.
Elke organisatie, bedrijf of particulier die een spaarvarkentje koopt als steun voor de vzw Al-Arm in
Geel in het kader van een actie van de Warmste Week van Studio Brussel kan deelnemen en zich
registreren voor de wedstrijd op voorwaarde dat het domicilieadres of vestigingsplaats van de
organisatie, bedrijf of particulier gelegen is in de provincie Antwerpen of Limburg. De deelname
aan de wedstrijd is gratis. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk na registratie van de
deelnemer.
Bij registratie geeft u uw gegevens (voornaam en achternaam contactpersoon, eventueel naam van
de organisatie, adres, e-mail adres en telefoon nr. (vast of mobiel) verplicht door, deze zullen enkel
gebruikt worden om u in de contact van deze wedstrijd te contacteren. Daarnaast vragen wij ook uw
voorkeursdata voor de Sweet Table door te geven voor het geval dat u de winnaar wordt.
Het is toegestaan dat eenzelfde organisatie, bedrijf of particulier meerdere spaarvarkentjes koopt.
Men kan dan ook meerdere varkentjes registreren voor deelname aan de race.
De registratie is pas definitief geldig wanneer we uw steunbetaling voor het spaarvarkentje
ontvangen hebben op het rekeningnummer doorgegeven bij registratie. Om te kunnen deelnemen
aan de spaarvarkentjesrace dienst uw betaling ten laatste op 15 november op onze rekening te staan
of dient u ten laatste op 15 november een bewijs van overschrijving door te mailen naar
info@cebud.be. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige registratie t.e.m. 15
november 2016 om 23 uur. Daarna zullen geen registraties meer worden aangenomen.
Na de registratie wordt een nummer toegekend dat het spaarvarkentje zal dragen tijdens de race en
op basis waarvan de deelnemer en de winnaar kan worden geïdentificeerd. Elke deelnemer ontvangt
na registratie dit nummer.
De spaarvarkentjesrace zal doorgaan indien er tenminste 20 deelnemende varkentjes geregistreerd
zijn. Indien de race niet doorgaat zal de integrale opbrengst doorgestort worden naar Al-arm, vzw.
Alle spaarvarkentjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige
volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de
stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding
geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden
genomen in functie van wat op dat moment dienstbaar kan zijn teneinde het vlot verloop van de
wedstrijd te verzekeren.
De winnaar van de wedstrijd is de houder van het nummer gelinkt aan het spaarvarken dat als eerste
de finish overschrijdt op de vooraf bepaalde plaats. De organisatie beslist de wijze waarop en de
plaats waar het als eerste te rangschikken spaarvarken zal worden bepaald. Het eerste spaarvarken
dat tot op de vooraf vastgelegde einde dobbert zal de winnaar zijn van de hoofdprijs. De organisator
registreert welke vier spaarvarkens er vervolgens over de finish dobberen, in volgorde van aankomst.

Wanneer er geen identificatie zou mogelijk zijn wordt het spaarvarkentje dat als eerstvolgende over
de finish dobberde als winnaar verkozen. Indien hier opnieuw geen identificatie mogelijk is, zal het
volgende spaarvarkentje tot winnaar verkozen worden, en dit tot er een winnaar kan geïdentificeerd
worden. Dit alles wordt ook op video opgenomen.
De identiteit van de winnende deelnemer, middels het welke hij zich geregistreerde, zal enkel
openbaar gemaakt worden indien de winnende deelnemer hiermee akkoord gaat. Na afloop van de
wedstrijd stelt de organisator de winnaar, op basis van de gegevens door de deelnemer
medegedeeld en op basis waarvan hij zich heeft geregistreerd, hiervan in kennis. De deelnemer is
verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem geregistreerde of medegedeelde
contactgegevens.
De organisator kan niet belast worden met welk danig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer,
wanneer de geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zijn op 16 november 2016. De
deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige
gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar.
Enkel de spaarvarkentjes genummerd door de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor de
prijs.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de
meteorologische of organisatorische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht om
eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het
willekeurig karakter van de spaarvarkentjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.
De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het
wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten
voor het publiek.
De winnaar ontvangt een CEBUD Sweet Table die kan doorgaan op een door de winnaar en de
organisatie nader af te spreken datum tussen 12 en 23 december 2016 of tussen 9 en 27 januari
2017, weekenddagen uitgezonderd. De Sweet Table bestaat uit een buffet van desserten voor
maximaal 50 personen. De winnaar verbindt zich ertoe zelf te zorgen voor een aan de hoeveelheid
gasten aangepaste locatie en voor voldoende meubilair. De locatie moet gelegen zijn in de provincie
Antwerpen of de provincie Limburg. De winnaar staat zelf in voor het uitnodigen van zijn gasten. De
Sweet Table omvat aankleding van de locatie, het voorzien van glazen, bordjes, kopjes en percolator,
warme dranken (koffie en een assortiment thee), koude dranken (cava, fruitsap en water), en een
dessertenbuffet (kaastaart, brownies, frambozentiramisu, chocomousse, havermoutkoekjes,
mokkatruffels, wortelcake en pompoentaartjes. Elke genodigde (met een maximum van 50
personen) ontvangt het CEBUD-kookboek ‘Een hele dag lekker en gezond eten voor 5 euro’.
Medewerkers van CEBUD zullen aanwezig zijn tijdens de receptie.
Iedereen die een spaarvarken als steun aankocht mag na afloop van de race een spaarvarken komen
afhalen bij CEBUD op de Thomas More Campus in Geel (na afspraak). Hij/zij krijgt ontvangt dan ook
één exemplaar (per varken) van het CEBUD-kookboek ‘Een hele dag lekker en gezond eten voor 5
euro’.
De winnaar heeft het recht zijn prijs over te dragen aan een derde, mits deze de hier
overeengekomen voorwaarden strikt naleeft. De prijs is ondeelbaar en moet als dusdanig aanvaard
worden.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volle en volledige instemming met dit reglement.

