Ninofmedia – “Vind-het-vat 2017” - Reglement
Vereisten om mee te spelen: Je bent minimum 16 jaar. Je gaat akkoord om de spelregels hieronder
beschreven te respecteren.
De Wedstrijd: verschillende TIPS leiden naar de plaats waar het VAT begraven ligt. De persoon, die als
eerste dit VAT vindt, en de instructies volgt die er bij zitten, wint de wedstrijd.
Er is slechts 1 winnaar en 1 prijs: de prijs is een vat van 30 liter WITKAP geschonken door Brouwerij
Slaghmuylder dat op een met de organisatie af te spreken datum kan uit gedronken worden in de
brouwerij samen met door de winnaar te kiezen gasten.
Je kan alleen op zoek of samen met vrienden/vriendinnen.
De “Zoek-het-vat 2017” wedstrijd wordt georganiseerd door Ninofmedia.
Vanaf 4 juni worden wekelijks een of meerdere TIPS gegeven. De organisatie kan steeds beslissen om
op aangekondigde tijdstippen bijkomende TIPS te geven.
De TIPS verschijnen vanaf 4-6-2017 via de facebookpagina van Ninofmedia, via het twitteraccount van
Ninofmedia of via de website www.ninofmedia.tv . De organisatie kan steeds beslissen om aangekondigd
via andere media of kanalen bijkomende TIPS te geven.
De wedstrijd duurt maximaal drie maanden en eindigt wanneer het VAT gevonden is. De organisatie zal
officieel aankondigen wanneer het VAT gevonden is, en het spel beëindigd is.
Perimeter van de zoektocht en positie van het VAT: het VAT bevindt zich op het grondgebied van
Groot-Ninove, op een maximum diepte van 1 meter diep en een maximumhoogte van 2 meter hoog, in de
directe omgeving (10 meter links en 10 meter rechts) van een openbare weg.
Het begraven VAT is een leeg specimen, en is niet de prijs zelf. Hoe het VAT er exact uitziet behoort tot
de TIPS. Dit VAT blijft ten allen tijde eigendom van de organisatie.
Het is verboden om op privé-domein te zoeken en/of te graven zonder toestemming van de eigenaar.
Gegraven putten dienen vanzelfsprekend terug gevuld te worden en het terrein moet in de
oorspronkelijke staat achtergelaten te worden.
De prijs is niet inwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.
Op het vat kleeft een label met daarop 2 GSM-nummers en verdere instructies; om te winnen & het VAT
WITKAP te kunnen degusteren moeten die instructies nauwgezet opgevolgd worden.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of ongevallen tijdens het
zoeken naar het VAT, en evenmin van eventuele incidenten / gevechten bij het vinden ervan.
De organisatie behoudt zich het recht voor om het spelreglement te wijzigen of zelfs de wedstrijd te
annuleren in geval van overmacht. Er is geen discussie over het reglement mogelijk. Geen enkele druk-,
spel-, zet- of andere fout kan ingeroepen worden als reden voor een schadevergoeding.

Bij onvoorzienbare omstandigheden of discussies neemt de organisatie een beslissing die bindend is.

