ACTIEVOORWAARDEN
Fotowedstrijd 2020
Actie
•
•
•

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Fotowedstrijd 2020” actie (verder te
noemen: de “Actie”) van Stichting Stayokay (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd
en kantoorhoudende te 1094 CC, Amsterdam, Timorplein 21-a, Nederland.
Door deel te nemen aan de Actie gaat deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
De Actie loopt van 15 juli 2020 00u00 tot 15 augustus 2020 00u00 (verder te noemen: de
“Actieperiode”).

Deelname & prijs
•
•
•
•
•
•

•

•

Deelname aan deze actie is mogelijk door een foto in te zenden en stemmen te verzamelen.
De foto dient door de deelnemer zelf gemaakt te zijn.
De foto wordt in de fotogalerij gepubliceerd onder vermelding van volledige voornaam en de
eerste letter van de achternaam van de deelnemer.
Door deel te nemen aan deze actie stemt de deelnemer er mee in dat de ingezonden foto
gebruikt kan worden op de marketingkanalen (nieuwsbrief, social media, website) van de
Organisator om de Actie te promoten.
Stayokay kiest de mooiste foto uit voor de juryprijs. De twee foto’s met de meeste stemmen
winnen de publieksprijs.
Prijs (jury- en publieksprijs): 3x een weekend weg naar een hostel naar keuze t.w.v. ca. €
350,-. Voorwaarden: De prijswinnaar moet zelf deelnemen aan het verblijf en de prijs is niet
overdraagbaar. Verzilveren en verblijven in de periode van september 2020 t/m december
2020, op basis van beschikbaarheid. Geldig in alle Stayokay hostels voor een verblijf van 2
nachten van maximaal 4 personen op een 4-persoonsprivékamer, incl. ontbijt. Niet geldig
tijdens feestdagen of i.c.m. met andere acties en aanbiedingen of op reeds gemaakte
boekingen. De prijs is enkel boekbaar via het Booking Office van Stayokay via
bookingoffice@stayokay.com. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
Indien op een foto gestemd wordt ontvangt de stemmer een kortingscode voor 10% korting
op een overnachting bij Stayokay. Voorwaarden: 10% korting - geldig bij alle hostels m.u.v.
wikkelhouses - geldig t/m 31 december 2020 - alleen geldig op boekingen tot 21 personen en
via Stayokay.com - de korting geldt op de overnachting en niet op extra's - op basis van
beschikbaarheid - niet geldig i.c.m. andere acties of arrangementen – niet geldig tijdens
feestdagen - niet geldig op reeds gemaakte boekingen.
Deze actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Uitkering prijs
•
•
•
•
•

•

Deelname aan de Actie is kosteloos en staat (uitsluitend) open voor eenieder woonachtig in
Nederland en minimaal 18 jaar oud.
De Actie wordt gefaciliteerd door Qualifio N.V. statutair gevestigd te Place de l'Université 16,
1348 Louvain-la-Neuve, België.
Medewerkers van de Organisator, en eenieder die direct of indirect in organisatorische zin
betrokken is bij deze Actie, is uitgesloten van het winnen van een prijs.
De Organisator heeft het recht een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens
uit te sluiten van het winnen van een prijs.
Na afloop van de actie worden er 3 winnaars gekozen. Stayokay kiest de mooiste foto uit voor
de juryprijs. De twee foto’s met de meeste stemmen winnen de publieksprijs. Ongepaste
deelnames worden uitgesloten. Indien meerdere deelnemers hetzelfde aantal stemmen
hebben dan bepaalt Stayokay wie de winnaar is.
De winnaar(s) wordt/worden geïnformeerd via de contactgegevens ingevoerd tijdens de
deelname.

•

•
•
•

De winnaar(s) dient binnen 5 dagen na bekendmaking van de winst een reactie te sturen naar
de Organisator. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij een andere overtreding (bv. indien blijkt
dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het
recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij
weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al
de Prijzen worden uitgegeven.
De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de
hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan
worden uitgekeerd.

Medewerking en verwerking van persoonsgegevens
•
•
•

•
•

Door deel te nemen aan deze actie stemt de deelnemer er mee in dat in geval van winst zijn
of haar gegevens (voornaam, achternaam) worden gepubliceerd om de winnaar bekend te
maken, zonder dat de Organisator daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Deelnemer stemt ook in met het gebruik van de inhoud van deelname voor
marketingdoeleinden en geeft aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de
Organisator daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Persoonsgegevens worden volgens de betrokken wetgeving opgeslagen in de database die
exclusief door Qualifio N.V. voor de Organisator wordt beheerd. De persoonsgegevens die de
Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het
correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het
desbetreffende vakje heeft aangevinkt, voor directe marketing doeleinden.
De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven
omschreven doeleinde(n).
Deelnemer heeft recht op inzage, vergetelheid en rectificatie en aanvulling van
persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
•
•
•
•

Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten van deelnemers in
verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
Organisator is tevens niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor gebreken in de Prijs en
verleent geen garanties hierop.
Zet-, druk- en publicatiefouten voorbehouden.
Indien deze Actie wordt geplaatst op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen
wordt benadrukt dat deze Actie niet wordt gesponsord, onderschreven, georganiseerd of
geassocieerd met Facebook, Instagram of deze andere externe kanalen.

Slotbepalingen
•
•
•
•
•
•

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de
Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder
hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
De Organisator heeft het recht om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of
overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer
enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
Klachten, vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Actie worden alleen behandeld
indien deze gericht zijn aan marketing@stayokay.com.
Op deze Actie en Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

