SPELREGLEMENT
‘Ga op missie en word een Peacekeeper’

1. Organisator
Dit spel wordt georganiseerd door het War Heritage Institute, hierna genoemd het WHI,
(Renaissancelaan 30, 1000 Brussel) in samenwerking met Defensie.

2. Waarover gaat het?
Het spel ‘Ga op missie en word een Peacekeeper’ vindt plaats binnen het kader van de Nationale
Feestdag 2018 en het Feest in de Warande.
Dit houdt in dat dit spel plaatsvindt:
 op 21 juli 2018 (start 10 uur - laatste registratie deelnemers 19 uur)
 binnen de site en het parcours van het Feest in de Warande zoals aangegeven op de rugzijde
van het deelnemingsformulier / marsbevel.

3. Wie kan deelnemen?
Alle jongeren van 8 tot 16 jaar kunnen met het akkoord van de ouders (of van een voogd)
deelnemen aan dit spel. Een jongere kan slechts éénmaal deelnemen.

4. Principe van het spel en modaliteiten
Het spel bestaat uit een aantal af te leggen opdrachten langs het parcours van de aan dit spel
deelnemende stands van Defensie, het WHI en het Nationaal Geografisch Instituut.
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 Het parcours begint en eindigt aan stand 14, namelijk de stand van het WHI. Stand 14 is dus
een verplicht element van dit parcours. Bij registratie krijgt de deelnemende jongere een
camouflagepet en een ‘marsbevel’.
 Dit marsbevel geldt als deelnemingsformulier aan het spel.
 Eens in het bezit van het marsbevel zal de deelnemer ten minste 7 opdrachten afleggen. Na
iedere missie wordt het marsbevel afgestempeld ter validatie van de opdracht.
 Binnen dit parcours kiest de jongere vrij de stands en de daarbij horende af te leggen
opdrachten.
 Nadien keert de deelnemer terug naar stand 14 waar hij zijn marsbevel dient af te geven. De
verantwoordelijke controleert of deze aan de voorwaarden voldoet vooraleer het diploma van
Peacekeeper uit te reiken.
Om geldig te zijn moet het marsbevel 7 stempels (onder de vorm van een speciale perforatie)
vertonen, als bewijs van de deelname aan ten minste 7 opdrachten, en ten laatste op 21 juli 2018
om 21.30 uur bezorgd worden aan de medewerkers van stand 14.

5. Tombola
Elk als geldig beschouwd marsbevel neemt deel aan de tombola en maakt dus kans op één van de
te winnen prijzen.
Twee kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen een luchtdoop winnen met een militaire helikopter. Een
luchtdoop wordt aangeboden aan een jongere die gebruik maakte van het marsbevel in het
Nederlands en het tweede aan een jongere die een marsbevel in het Frans bezorgde.

Twee jongeren tussen 13 en 16 jaar maken kans op een smartphone. Eén smartphone wordt
aangeboden aan een jongere die gebruik maakte van het marsbevel in het Nederlands en het
tweede aan een jongere die een marsbevel in het Frans bezorgde.
Het bepalen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen gebeurt bij lottrekking. Deze
lottrekking vindt plaats, onder toezicht van de directie van het Instituut, op 21 juli 2018 om
22 uur op de stand van het WHI (stand 14).
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6. Het verwittigen van de winnaars
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via sms op donderdag 27 juli 2018 (op
voorwaarde dat zij op correcte wijze hun gegevens hebben doorgegeven).
De winnaars moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de sms reageren. Indien het WHI binnen
de opgelegde termijn geen reactie ontvangt, wordt de winnaar geacht afstand te hebben gedaan
van zijn prijs; deze prijs gaat dan naar een andere deelnemer.
De praktische schikkingen wat betreft de luchtdoop (datum + plaats) zullen worden
gecommuniceerd zodra deze door Defensie wordt georganiseerd.
Het resultaat van de tombola kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot discussie.

7. Aansprakelijkheid
De organisatoren wijzen erop dat in het kader van het spel ‘Ga op missie en word een Peacekeeper’
de verantwoordelijken van elke stand aansprakelijk zijn voor de veiligheid van hun stand. Met
andere woorden, het WHI is enkel aansprakelijk voor de eigen stand; het Instituut kan dus niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade opgelopen op een andere stand.

8. Persoonlijke gegevens en privacy
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die de ouder(s) van de deelnemende
jongere meedeelt (meedelen), gebruikt het WHI deze gegevens alleen om dit spel te organiseren
en op te volgen (statistieken) evenals om de winnaars te contacteren. De persoonlijke gegevens
worden geenszins aan derden doorgegeven of gebruikt voor commerciële doeleinden. De
persoonlijke gegevens worden ook vernietigd zodra ze niet langer noodzakelijk zijn om een van de
drie bovenvermelde taken te vervullen.
De ouder(s) van de winnaars geeft (geven) - in naam van hun kind - aan het WHI zijn (hun)
toestemming om de naam van zijn (hun) kind te gebruiken voor alle verdere publicitaire doeleinden
die betrekking hebben op deze wedstrijd. Het Instituut kan deze gegevens van de deelnemers, met
uitzondering van het e-mailadres, telefoon- en GSM-nummer, dus gebruiken in haar communicatieacties.
Als de ouder(s) dat liever niet wilt (willen), kan hij (kunnen zij) dit per brief mededelen op het
volgende adres: WHI, spel 21 juli 2018, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel of per e-mail naar
betty.delanoeye@warheritage.be.
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De ouders kunnen steeds contact met het WHI opnemen op volgend adres: gdpr@warheritage.be
om de persoonlijke gegevens m.b.t. henzelf of hun kind(eren) te wijzigen of te vernietigen. Door
een vraag tot vernietiging wordt het echter onmogelijk de eventuele winnaar te contacteren en
wordt hij ook automatisch uit de tombola verwijderd.

9. De foto’s genomen tijdens de actie ‘Ga op missie en word een Peacekeeper’
De ouders van de jongere die door het personeel van het WHI tijdens de actie ‘Peacekeeper’
gefotografeerd wordt op 21 juli 2018 zien af van het ‘reproductierecht’ en geven de toestemming
aan het WHI, de organisator van dit spel, deze foto’s gratis te gebruiken in het kader van de
promotie van activiteiten rond Herinnering. Het WHI verbindt er zich toe de rechten van deze foto’s
niet aan derden te verlenen.

10. Akkoord met het reglement
Door deel te nemen aan dit spel verklaren de ouders van de deelnemende jongere zich
onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement.

Verantw. Uitgever: M. Jaupart, directeur-generaal a.i. - Renaissancelaan 30, 1000 Brussel
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