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Bijzonder wedstrijdreglement 
 

 

Voor de wedstrijd omtrent de 1000 likes op de facebook pagina van Kinetrix gelden volgende 

regels:  

 

- Periode:  

De wedstrijd loopt van 1 december 2020 tot 3 januari 2021 om 16u.  

 

- Deelnemers:  

Iedereen die Kinetrix op facebook geliked heeft op 3 januari 2021 om 16u. Ook trainers, 

leden, bestuur en mensen die geen lid zijn zullen mee in de loting worden genomen. 

Dit zolang ze de pagina tijdig geliked hebben.  

De deelnemers kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 

 

- Prijs: 

Een hoofdschotel en dessert op ons afhaal spaghettifestijn op zaterdag 27 februari 

2021. De voucher zal per mail verstuurd worden naar de winnaar.  

 

- Bekendmaking winnaar:  

Op 3 januari 2021 om 16u zal er live op facebook een loting plaatsvinden van alle likers 

op dat moment. Degene die hieruit komt, is de winnaar. De winnaar zal een privé 

bericht ontvangen via zijn/haar facebook. 

De winnaar heeft het recht om de prijs af te wijzen, dan vindt er opnieuw een loting 

plaats.   
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