Reglement van de fotowedstrijd van het Koninklijk Museum van Mariemont

Het Koninklijk Museum van Mariemont organiseert een fotowedstrijd
waarmee u twee toegangstickets kan winnen (inclusief toegang tot de
permanente collecties en tijdelijke tentoonstellingen).

Artikel 1 – Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door het Koninklijk Museum van
Mariemont, waarvan de zetel gevestigd is in 100 Chaussée de Mariemont
7140 Morlanwelz (België) en is toegankelijk via de Facebookpagina « Musée
royal de Mariemont » en in de groep van het Koninklijk Museum van
Mariemont.

Artikel 2 - Periode
De wedstrijd vindt plaats van donderdag 26 maart tot aan het officiële einde
van de lockdown in België (tot op heden vastgelegd tot en met maandag 18
mei: Deze datum kan evolueren naar gelang beslissingen van de overheid).

Artikel 3 - Spelregels
Deze wedstrijd is voorbehouden voor meerderjarigen, op voorwaarde dat de
persoon in kwestie geabonneerd is op de Facebookpagina « Musée royal de
Mariemont » uitgezonderd personeelsleden van het museum.
Minderjarigen mogen alleen deelnemen aan de wedstrijd als ze de expliciete
toelating hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige
deelneemt aan de wedstrijd, vertrekken we van het p rincipe dat die de
toelating heeft gekregen van zijn/ haar ouders of voogd.
Indien de minderjarige deze toelating niet kan aantonen, kan die op elk
moment geweigerd worden om deel te nemen aan de wedstrijd, en kan
zijn/haar recht tot een prijs opnieuw worden ingetrokken.
Elke deelnemer kan slechts één keer meedo en en is verplicht de regels na
te leven:
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- Een foto publiceren van zijn/ haar bezoek aan het Koninklijk Museum van
Mariemont in de « Groupe du Musée royal de Mariemont » ;
Deze foto kan een werk afbeelden, een geb ouw, een landschap, … Elke foto
die getuigt van een niet gepast gebruik o f het in gevaar brengen van een
erfgoedobject, het niet naleven van veilig heidsnormen of de wetgeving van
kracht wordt eenvoudigweg uit de wedstrijd verwijderd.
- Klikken op de tab « J’aime » op de pa gina « Musée royal de Mariemont » ;
- Een commentaar laten waarin men vermeldt met wie men naar het museum
wenst te komen zonder verplichting die persoon te taggen.
Het feit deel te nemen impliceert het aanvaarden van de voorwaarden van
het hier beschreven reglement.

Artikel 4 – Winnaar & prijs
Er is slechts 1 winnaar voor de prijs.
De winnaar ontvangt twee gratis toegangstickets om het Koninklijk
Museum van Mariemont te bezoeken (inclusief de perman ente collectie en
tijdelijke tentoonstellingen), op datum naar keuze.
De 5 foto’s die het grootste aantal likes h ebben behaald aan het einde v an
de wedstrijd worden geselecteerd. De winnende foto wordt bekomen door
een lotje te trekken bij de 5 laureaten, de dag na de lockdown in Belg ië (op
dit moment vastgelegd op maandag 18 mei 2020 maar wordt wellicht
verlengd door de Belgische autoriteiten) . De winnaar wordt op de hoogte
gebracht via een publicatie op de Facebookpagina van het Koninklijk
Museum van Mariemont en vervolgens uitgenodigd zich naar het onthaal
van het museum te begeven om de 2 tickets te ontvangen.
Het lot kan niet worden omgewisseld in haar geldwaarde.

Artikel 5 – Uitsluiting
Het Koninklijk Museum van Mariemont kan op elk moment een persoo n
uitsluiten om deel te nemen aan de wed strijd indien deze persoon niet
beantwoordt aan de vereisten van deelname zo als voorzien in artikel 3. Een
deelnemer kan ook uit de wedstrijd gehaald worden wanneer die verdacht
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wordt van vals spelen of misbruik. In dat geval wordt de volgende persoon
verkozen die beantwoordt aan de criteria.

Artikel 6 - Overmacht
Indien een legale of structurele aanpassing, een geval van overmacht of elke
aanpassing buiten de wil van het museum v oorkomt en het verderzetten of
uitvoeren van de actie verhindert of er een van de essentiële bestanddelen
van verandert, wordt het museum vrijgesproken van elke verplichting.

Artikel 7 – Aanpassen van de wedstrijd
De organisatoren van de wedstrijd behouden het recht om de wedstrijd aan
te passen of haar verloop indien onvoorziene omstandigheden of
omstandigheden buiten hun wil het rechtvaardigen. Ze kunnen slechts
verantwoordelijk worden gehouden indi en, in geval van omstandigheden
buiten hun wil, de wedstrijd onderbroken moet worden, uitgesteld of
verplaatst.

Artikel 8 – Gegevens van een persoonlijk karakter
Gegevens met een persoonlijk karakter die het museum zal verzamelen naar
aanleiding van deze wedstrijd worden niet gedeeld met derden. We
respecteren nauwgezet de wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van het privé leven.

Artikel 9 – Eventuele conflicten
De deelname aan de wedstrijd impliceert d e onvoorwaardelijke aanvaarding
van het huidige reglement alsook alle beslissingen van de organ isator. Geen
enkel bezwaar daaromtrent wordt in beschouwing genomen door de
organisator. Elke klacht over deze c ampagne moet geschreven bezorgd
worden binnen 7 werkdagen aan de sociale zetel van het Koninklijk Museum
van Mariemont. In geen geval kunnen de klachten mondeling of telefonisch
behandeld worden. Er wordt geen gevolg aan klachten gegeven buiten die
termijn die niet schriftelijk zijn geformuleerd.
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Het huidige reglement is ondergeschikt aan het Belgis che recht en elk
geschil in verband met haar toepassing v alt onder de competentie van de
rechtbank van Charleroi.

Artikel 10 – Bijzondere voorwaarden
Geen enkele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de gegevens
met een persoonlijk karakter van de deelnemers door de personen die daar
niet de toelating voor hebben gekregen, kan worden verweten aan de
organisator indien deze alle nodige maatregelen van bescherming heeft
genomen die men van hem kan verwachten. De winnaars geven de
toestemming aan het Koninklijk Museum van Mariemont om hun identiteit
op Facebook te communiceren aan het einde van de wedstrijd.

Artikel 11 – Indienen van het reglement
Het huidige reglement is beschikbaar :
- Op het volgende adres : Musée royal de Mariemont, 100 Chaussée de
Mariemont 7140 Morlanwelz
- Op de Facebookpagina « Musée royal de Mariemont »
- Op de website www.musee-mariemont.be
- Op aanvraag via e-mail.
Ter info :
Deze actie is in geen geval gesponso rd, beheerd of ondersteund door
Facebook. De deelnemers kunnen in geen geval Facebook of het Koninklijk
Museum van Mariemont verantwoord elijk houden van welke nadelige
gevolgen dan ook in verband met hun deelname .
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