Grote wandelwedstrijd
“Wapi Challenge: 2300 kilometer te voet en met de fiets”
met Visit Wapi - REGLEMENT
Artikel 1 - Organiserende vennootschap
Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, 35 Quai Saint Brice, 7500 Doornik, België,
organiseert via zijn Strava club een wandelwedstrijd onder de naam "Wapi Challenge: 2300
kilometer te voet en met de fiets! Deze gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting is
onderworpen aan de voorwaarden die in dit reglement worden uiteengezet. Het reglement
kan worden geraadpleegd door te klikken op de link "reglement" op de wedstrijdpagina op
Visitwapi.be en op de Facebook.com/Visitwapi pagina. De wedstrijd loopt van 15 mei 2021
om 12.00 uur tot 15 juni 2021 om middernacht.
Artikel 2 – Deelname
Elke meerderjarige persoon die in België woont, met uitzondering van de werknemers van
het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië en hun familieleden, mag deelnemen. We
verstaan onder familie elke persoon en hun partner die op hetzelfde adres zijn
gedomicilieerd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend online via de Strava-applicatie. Een deelnemer
mag meerdere ritten maken, maar zijn of haar naam wordt slechts één keer in rekening
gebracht tijdens het verloten van een van de twee fietsen.
Er wordt gevraagd aan de deelnemers om een of meerdere routes at te leggen langs het
bewegwijzerde wandel- of fietsknooppuntennetwerk van Picardisch Wallonië om samen
2300 km af te leggen via de club van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië die is
aangemaakt op de Strava-applicatie. Wanneer een deelnemer zijn activiteit opslaat, dient
hij in de naam van de activiteit "#WapiChallenge" te vermelden, zodat zijn deelname meetelt
voor de loting. De activiteit kan ook foto's bevatten die de deelnemer tijdens zijn route nam
en een lijst met de gevolgde knooppunten zodat andere wandel- en fietsliefhebbers hier
gebruik van kunnen maken.
Artikel 3 – Aanduiden van de winnaars - prijzen
De deelnemers die een traject hebben afgelegd langsheen het wandel- en
fietsknooppuntennetwerk of de bewegwijzerde routes van Picardisch Wallonië en die hun
activiteit op Strava correct hebben benoemd, kunnen worden uitgeloot. Er zullen twee
winnaars worden aangewezen door middel van elektronische trekking. De ene wint een
klassieke fiets voor volwassenen en de tweede een kinderfiets. Beide fietsen zijn beschikbaar
bij de Toeristische dienst van Picardisch Wallonië.
De winnaars zullen in de week van 15 juni 2021 persoonlijk op de hoogte worden gebracht
met een bericht via Strava en per mail.
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Artikel 4 - Toegekende prijzen
Rekening houdend met bovenstaand wedstrijdreglement zal er een klassieke fiets voor
volwassenen ter waarde van 318 euro worden toegekend aan één winnaar en een
kinderfiets ter waarde van 240 euro aan een tweede winnaar. De prijzen kunnen niet
worden omgeruild in waardebonnen of diensten en kunnen niet worden omgeruild in
speciën.
De fietsen kunnen worden opgehaald op het hoofdkantoor van het Huis voor Toerisme van
Picardisch Wallonië, Quai Saint-Brice, 35 - 7500 Doornik en dit tijdens de kantooruren (van
maandag tot vrijdag, van 8 tot 17 uur). De leverdatum wordt bepaald in onderling overleg
tussen de winnaars en de Dienst voor Toerisme.
De winnaars geven het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië de toestemming om een
foto te nemen tijdens de prijsuitreiking en die te delen in de communicatiekanalen van het
Huis voor Toerisme.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Deze promotie wordt niet beheerd of gesponsord door Strava of Facebook. De door u
doorgespeelde informatie wordt verstrekt aan het Huis voor Toerisme van Picardisch
Wallonië en niet aan Strava of Facebook.
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, stemt de deelnemer in met alle punten van het
reglement en met elke beslissing die door de organisatoren wordt genomen. Wanneer de wil
van een deelnemer om ernstig te frauderen of een poging om vals te spelen bewezen werd,
kan de deelname worden geannuleerd.
De Dienst voor Toerisme van Picardisch Wallonië behoudt zich het recht voor deze wedstrijd
te verkorten, te verlengen of te annuleren indien de omstandigheden dit zouden vereisen en
kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Er zal geen enkele betwisting worden aanvaard wat betreft de uitslag van de loting. Over
deze wedstrijd wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd,
behalve het bericht naar de winnaar. Eventuele typ-, druk-, lay-out- of soortgelijke fouten
kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook jegens de
organisatoren. Onvoorziene omstandigheden zullen door de organisatoren worden
afgehandeld. Alle beslissingen zijn bindend.
De deelnemers geven het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië bij voorbaat en zonder
financiële tegenprestatie de toestemming om hun voornaam, familienaam en gemeente
bekend te maken in het kader van de bekendmaking van de winnaars van de fietswedstrijd "WapiChallenge: 2300 kilometer te voet en met de fiets!".
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Artikel 6 - Gebruik en bescherming van persoonsgegevens
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen alle verzamelde
persoonsgegevens alleen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de in dit
wedstrijdreglement omschreven doeleinden en dit uitsluitend voor de duur die nodig is voor
het goede verloop van deze wedstrijd.
Specifieke informatie over de opslag- en verwerkingsmethoden kan rechtstreeks worden
verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (verantwoordelijke voor de
verwerking) en/of bij de door haar aangestelde verantwoordelijke voor de verwerking van
de gegevens, op het adres dpo@ideta.be.
De houders van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben ook steeds het recht
om deze gegevens op eenvoudig verzoek aan te passen of te laten wissen - wetende dat in
dit laatste geval het inroepen van dit recht vóór de data van de lottrekking zal leiden tot het
uitsluiten van de wedstrijd.
Ten slotte wordt uitdrukkelijk bepaald dat de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch
Wallonië de verzamelde persoonsgegevens op geen enkele wijze mag verspreiden zonder
voorafgaande toestemming van de eigenaars ervan, tenzij zij hiertoe worden verplicht door
een rechtbank of exorbitante verplichtingen van gemeen recht dienen te respecteren.
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