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REGLEMENT – Knikkerjacht  

« Ca flippe à Tournai » - Game-pass 
 

Artikel 1 – Organiserende vennootschap  

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, 35 Quai Saint Brice, 7500 Doornik, België 

organiseert in het centrum van Doornik voor het evenement « Ca flippe à Tournai » waarvan 

het een belangrijke partner is.  

Deze gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting is onderworpen aan de voorwaarden die 

in dit reglement worden gepreciseerd. 

Het reglement is beschikbaar door op de link "reglement" te klikken op de wedstrijdpagina op 

www.visitwapi.be.  

De wedstrijd wordt georganiseerd van 19 juli 2022 ‘s middags tot 12 augustus 2022 ‘s 

middags 

 

Artikel 2 – Deelname  

Elke meerderjarige persoon die in België woont mag deelnemen. 

Deelnemen aan de jacht kan alleen ter plaatse, door de knikkers te vinden die in de stad 

Doornik zijn neergelegd. Aanwijzingen zullen worden gepubliceerd op de Facebook-pagina 

van het het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Facebook.com/Visitwapi.be).  

De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de gegevens die worden vermeld op 

het deelnameformulier van EventBrite. Alle verkeerde, foutieve of onvolledige informatie leidt 

tot het annuleren van de deelname.  

Elke knikker kan maximaal vijf keer worden gescand. Elke deelnemer wordt gevraagd de 

gevonden knikker slechts één keer te scannen, zodat anderen een spelpas kunnen winnen.  

De deelnemer wordt gevraagd een van de 70 knikkers te vinden die in het stadscentrum 

van Doornik zijn opgesteld, dicht bij de locaties van de flipperkasten. Vervolgens moet de 

deelnemer de QR-code in de bal scannen en de vragenlijst invullen op het EventBrite-

platform. Zij zullen dan een bevestigingsmail ontvangen met hun spelpas als bijlage. In 

totaal zijn er 70 knikkers die elk vijf keer gescand kunnen worden. 50 knikkers bevatten 

een 1-daagse spelkaart en 20 bevatten een 3-daagse spelkaart. Op de Facebookpagina van 

het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (@VisitWapi) zullen regelmatig 

aanwijzingen worden gepost om de deelnemers de weg te wijzen. 

 

Artikel 3 - Aanduiden van de winnaar  

http://www.facebook.com/VisitWapi/
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De ontvangst van de EventBrite-formulieren, weergegeven door een QR-code in de ballen, 

zal de basis vormen voor de verdeling van de wedstrijdpassen. Meerdere mensen zullen elk 

een spelpas winnen.  

De winnaars zullen persoonlijk een bevestigingsmail ontvangen met hun spelpas als bijlage. 

Zij zullen bericht krijgen zodra zij het formulier correct hebben ingevuld.  

  

Artikel 4 – Toegekende prijzen 

De prijs bestaat uit 350 gamepasses (50x5 gamepasses 1 dag en 20x5 gamepasses 3 dagen) 

met een totale waarde van 1200€. De gamepass wordt door het Maison du Tourisme de la 

Wallonie picarde per e-mail verstuurd via het online platform EventBrite. De gamepasses zijn 

alleen geldig tijdens het evenement, op 13, 14 en 15 augustus 2022 en zijn niet inwisselbaar 

of terugbetaalbaar in contanten. Elke vervalsing zal worden bestraft. 

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid  

Deze promotie wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook. De door u verstrekte 

informatie wordt verstrekt aan het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië en niet aan 

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.  

 

Het Huis 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; zijn 

aansprakelijkheid wordt hierdoor niet ingeroepen.  

 

Voor deze wedstrijd wordt geen enkele betwisting aanvaard. Over deze wedstrijd wordt geen 

enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd, behalve het bericht naar de 

winnaar. Geen enkele tikfout, drukfout of fout in de lay-out of gelijkaardig kan de basis vormen 

voor een schadevergoeding of interesten of eender welke verplichting dan ook voor de 

organisatoren. Elke onvoorziene hypothese wordt door de organisatoren behandeld. Elke 

beslissing zal dwingend zijn.  

 

De deelnemers staan vooraf en zonder financiële vergoeding toe dat het Huis voor Toerisme 

van Picardisch Wallonië hun voornamen en gemeentes publiceert in het kader van het bericht 

van de winnaars van de wedstrijd. 

Op elke knikker staat "niet op de openbare weg gooien". Het Office de Tourisme van Wallonië 

Picardië is dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor dit soort overtredingen. Het team 

zorgt voor de plaatsing van de knikkers en de terugwinning ervan na de operatie, met respect 

voor het milieu. 
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Artikel 6 – Gebruik en bescherming van persoonsgegevens 

Conform de algemene verordening gegevensbescherming kunnen alle persoonlijke gegevens 

die worden verzameld enkel bewaard en verwerkt worden volgens de bepalingen van dit 

wedstrijdreglement en enkel voor de duur die nodig is voor de goede werking van deze 

wedstrijd.  

Alle informatie eigen aan de modaliteiten van opslag en verwerking kan rechtstreeks 

verkregen worden bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Verantwoordelijke 

van de verwerking) en/of van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die 

werden aangeduid op het adres: dpo@ideta.be.  

De houders van de persoonlijke gegevens die worden bewaard en verwerkt beschikken 

bovendien over het recht om deze gegevens op eenvoudige aanvraag aan te passen of te 

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. 

Tot slot wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch 

Wallonië op welke manier ook geen persoonlijke gegevens die werden verzameld mag 

verspreiden zonder de voorgaande toestemming van de eigenaars behalve indien ze hiertoe 

verplicht zijn door een rechtspraak of indien ze exorbitante verplichtingen van gemeen recht 

dienen te respecteren.  
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