WEDSTRIJD HERFST:

- LATEN WE DE ZOMER VIEREN! -

REGLEMENT

Neem deel aan onze speciale lentewedstrijd en win prachtige
geschenken bij de Dynaphar-apotheken!
1. Verloop van het spel
Om deel te nemen aan de wedstrijd volstaat het om onze
Facebookpagina leuk te vinden en te surfen naar
“https://www.dynaphar.be/nl/node/5574” om daar het formulier in te
vullen en een antwoord te geven op de verschillende vragen,
waarbij u zich baseert op het Dyna’Zine nr. 45 “Hebben we allemaal
een tekort aan voedingsstoffen !”.
Uit de juiste antwoorden zullen 3 winnaars geselecteerd worden.
2. Timing
De wedstrijd loopt van eerste juni 2021 om 8.00 uur tot 30 juni 2021
om 24.00 uur.
De winnaars worden op 1 juli 2021 op de hoogte gebracht via hun
e-mailadres en ze worden bekendgemaakt in een specifieke post op
de Facebookpagina van Dynaphar.
3. Prijzen
De prijzen die u kunt winnen zijn de volgende:
Een MediaMarkt geschenkkaart ter waarde van +- 150 euros.
Een MediaMarkt geschenkkaart ter waarde van +- 100 euros.
Een MediaMarkt geschenkkaart ter waarde van +- 50 euros.
De prijzen kunnen in geen geval ingeruild worden tegen hun waarde
in geld of tegen andere goederen.
4. Deelnemingsvoorwaarden
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de Facebookpagina of
de speciale website van de wedstrijd:
“https://www.dynaphar.be/nl/node/5574”
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Elke meerderjarige natuurlijke persoon met domicilie in België kan
deelnemen aan de wedstrijd.
De deelname aan de wedstrijd wordt gevalideerd wanneer de
deelnemer de Facebookpagina van Dynaphar heeft leuk gevonden
en het deelnemingsformulier heeft ingevuld op de pagina
“https://www.dynaphar.be/nl/node/5574”.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt u de
voorwaarden van dit reglement.
Dynaphar behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die zich
niet houdt aan de deelnemingsvoorwaarden onmiddellijk uit te
sluiten.
5. Aanduiding van de winnaar & selectiecriteria
Het spel wordt afgesloten op 30 juni 2021 om middernacht.
De winnaars worden geselecteerd uit de juiste antwoorden en
bepaald op basis van de schiftingsvraag.
De eerste 3 die het dichtst in de buurt van het juiste aantal
deelnemers komen winnen één van de bonnen.
In geval van een ex aequo zullen de antwoorden gerangschikt
worden per datum van aankomst.
Werd er geen juist antwoord ingestuurd, dan wint het antwoord dat
het dichtst in de buurt komt.
6. Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens (met: Voornaam, Naam, postcode en emailadres) worden gebruikt om het goede verloop van de Wedstrijd
te garanderen.
> Ze kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden.
Conform ons beleid inzake privéleven kunnen de gegevens die u ons tijdens de
wedstrijd communiceerde volledig of gedeeltelijk gebruikt worden in het kader van de
verzending van onze nieuwsbrief en/of de organisatie van wedstrijden en andere
activiteiten.
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De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden in geen geval
doorgegeven aan derde organisaties.
Opmerking:
Deze wedstrijd wordt in geen geval gesponsord of beheerd door
Facebook.
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