Wedstrijd N.V. GARMIN BELUX HeartBeat20K – REGLEMENT–
De prijskamp is een fotowedstrijd zonder aankoopverplichting, via de sociale kanalen Facebook en
Instagram, georganiseerd door het bedrijf N.V. GARMIN BELUX gevestigd in de Pierre Dupontstraat
165, 1140 Brussel.
Deelname aan de wedstrijd geldt als volledige aanvaarding zonder voorbehoud van het reglement.
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, niet door Facebook, noch door Instagram.
Artikel 1 – Doel
De wedstrijd speelt zich af bij de aankomst van de loopwedstrijd 20KM door Brussel.
De deelnemers maken een foto van zichzelf (een selfie) of laten zich fotograferen, voor de GARMINmuur net voorbij de aankomst.
Deze selfie moeten de deelnemers vervolgens publiek toegankelijk delen via hun Facebook of
Instagram account, voorzien van hashtag: #heartbeat20K
De gedeelde foto moet publiek toegankelijk zijn om zichtbaar te zijn voor de ploeg die het grootste
aantal « likes » opzoekt.
Foto’s zonder hashtag #heartbeat20K, alsook niet publieke beelden, worden automatisch uitgesloten
van de wedstrijd, net als beelden met een discriminerend karakter of inbreuken op de openbare orde
en goede zeden.
Deelnemers mogen zoveel foto’s uploaden als ze willen, maar slechts één deelname zal in
aanmerking genomen worden: de foto die het meest geliket is van alle foto’s, los van het gekozen
sociale medium. Deze mag samengesteld zijn uit verschillende beelden.
De deelnemer mag alleen beelden delen waarvan hijzelf auteur is of eigenaar is van de
exploitatierechten.
De deelnemer laat GARMIN BELUX toe zijn foto, naam en/of voornaam te publiceren en te delen, in
het kader van de wedstrijd en voor de promotie van het merk bij de 20 KM door Brussel, zonder
begrenzing van tijd of locatie en zonder financiële tussenkomst of andere, vandaag of in de
toekomst.

Artikel 2 – Deelname
De wedstrijd speelt zich af van 28 mei tot 29 mei 2017 middernacht. Deelname aan de wedstrijd is
voorbehouden voor fysieke personen die de 20KM door Brussel gelopen hebben, zonder
geografische beperking.
Personen zonder borstnummer op de gedeelde foto via sociale media zullen uitgesloten worden
van de wedstrijd.
Personeelsleden van N.V. GARMIN BELUX, Sportizon en Coyote Creative Clan alsook hun familieleden
(binnen hetzelfde gezin of mensen die onder hetzelfde dak wonen) zijn uitgesloten van deelname
aan deze wedstrijd.
Artikel 3 – Aanwijzing Winnaar

Het aanwijzen van de winnaar, via sociale media, gebeurt op basis van het aantal ingezamelde
stemmen op de foto. De winnaar is de eigenaar van de foto met het meeste stemmen (likes).
De resultaten worden gepubliceerd bij het eind van de wedstrijd op een specifieke internetpagina:
http://gallery.heartbeat20k.be/
De winnaar wordt op de hoogte gesteld door N.V. GARMIN BELUX via Facebook bericht of als
commentaar op Instagram.
Er zullen gegevens opgevraagd worden met betrekking op het afleveren van de gewonnen prijs.
Indien de winnaar niet reageert binnen de 15 dagen, behoort de prijs N.V. GARMIN BELUX toe.
De beslissing van N.V. GARMIN BELUX bij het aanwijzen van de winnaars is definitief.
N.V. GARMIN BELUX kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden bij het
communiceren van een verkeerd adres, verkeerd emailadres of foutieve gegevens, wat leidt tot een
verkeerd of onbekend adres van de deelnemer via de hashtag op Facebook of Instagram.
Indien nodig, behoudt N.V. GARMIN BELUX het recht de prijs om te ruilen met een prijs van dezelfde
waarde. Prijzen kunnen niet omgeruild worden in contanten of met een ander object, dienst of
voordeel van welke aard ook.
Het reglement, de uitvoering, noch het verloop van de wedstrijd kunnen schriftelijk of telefonisch
aangekaart worden. De keuze van de winnaar kan niet betwist worden.
N.V. GARMIN BELUX behoudt zich het recht voor de organisatie van de wedstrijd te beperken, uit te
stellen, te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, te annuleren of de organisatie de delegeren, geheel
of gedeeltelijk, indien onvoorziene of ongewilde omstandigheden dat rechtvaardigen of indien
omstandigheden met betrekking op de goede werking van de wedstrijd het vereisen. N.V. GARMIN
BELUX kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij zulke aanpassing.
Deelname aan de wedstrijd impliceert automatisch acceptatie zonder beperking van de
mededingingsregels door de deelnemer.
Artikel 4 – Schenking
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Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
N.V. GARMIN BELUX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor feiten die haar niet ten laste
kunnen gelegd worden, vooral bij : slecht werkende telefoonlijnen, onbeschikbaarheid van Facebook
of Instagram, slechte werking van het internet netwerk, vertraging bij het overbrengen van gegevens,
falen van de mobiele telefoon van de deelnemer of elk ander probleem gelinkt aan communicatie
netwerken, servers, internet providers, informatica of software die de deelname aan de wedstrijd
verhinderde of beperkte, of bij beschadiging van het systeem van de deelnemer, verkeerd gebruik
van de prijzen, het verlies hiervan bij de verzending, bij de niet-ontvangst of beschadiging, of
laattijdige kevering.
Het is aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en / of
software op hun computer tegen aanvallen te beschermen. De verbinding met het internet en
deelname aan het spel vallen onder de complete verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het is

strikt verboden, op welke wijze ook, het wedstrijdapparaat te proberen veranderen, om de
resultaten te beïnvloeden.
N.V. GARMIN BELUX behoudt zich het recht voor de gelijke kansen te respecteren tussen alle
deelnemers, in het bijzonder door juridische middelen of andere middelen die hen nodig lijkt. N.V.
GARMIN BELUX behoudt zich het recht voor om een deelnemer wiens foto lasterlijk is of in strijd met
de openbare orde en de goede zeden te diskwalificeren. N.V. GARMIN BELUX behoudt het recht de
deelnemer uit te sluiten die het verloop van de wedstrijd schade toe brengt. N.V. GARMIN BELUX kan
geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd indien, bij overmacht, gebeurtenissen
buiten haar controle gerechtvaardigde behoefte, zij verplicht wordt de wedstrijd in te korten, uit te
breiden, uit te stellen, aan te passen of te annuleren op elk moment indien de omstandigheden dat
vereisen. N.V. GARMIN BELUX kan niet verantwoordelijk geacht worden bij schade aan de prijs.
Artikel 6 – Recht en bevoegde rechtbank
De relatie tussen N.V. GARMIN BELUX en de deelnemers is onderhevig aan het Belgische recht. Elk
geschil tussen N.V. GARMIN BELUX en een deelnemer aangaande het bestaan, de interpretatie, de
uitvoering en de gevolgen van de fotowedstrijd en het reglement valt onder de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

