Reglement Knaltombola 2022

1. De organisator
Deze tombola wordt georganiseerd door het Bernardustechnicum in Oudenaarde. Het
verloop wordt opgevolgd door de directie.
2. Wie kan deelnemen?
Met uitzondering van de directieleden van de school (P. Vansteenbrugge, M. Janssens,
D. Forceville, V. Uytterschaut en J. De Cock) kan iedereen deelnemen aan de tombola.
3. Periode
De lotenverkoop van de tombola loopt van woensdag 26 oktober 2022 om 12.10 u. tot
en met vrijdag 25 november 2022 om 12.10 u.
4. Verkoop van de loten
Vanaf woensdag 26 oktober 2022, 12.10 u. kunnen de leerlingen en de
personeelsleden van de school loten te koop aanbieden.
De prijs van een lot bedraagt € 2,50.
Bij de opstart van de verkoop ontvangt elke leerling en elk personeelslid minimum één
boekje van vier gelijkwaardige loten. Leerlingen van de eerste graad ontvangen 4
boekjes (16 loten), leerlingen van de tweede graad ontvangen 2 boekjes (8 loten),
leerlingen van de derde graad ontvangen 1 boekje (4 loten) leerlingen van Okan
ontvangen 1 boekje (4loten) en de personeelsleden 2 boekjes (8 loten). Alle boekjes
en eventueel aparte loten dienen na verkoop te worden afgerekend met de
organisatoren.
De klastitularis is vrij om zijn verkochte loten te laten meetellen voor het
klasgemiddelde zonder zelf als extra leerling meegerekend te worden.
Bij verlies van een lot/lotjes of boekje(s) blijft het overeenkomstig bedrag
verschuldigd aan de organisatoren.
De organisatoren adviseren de verkopers van de loten om het telefoonnummer van de
koper op het afscheurstrookje van het lot te laten noteren. Zo kan de winnaar door de
organisatoren gecontacteerd worden. Het noteren van een telefoonnummer is echter
geen verplichting.
5. De trekking
De trekking van de winnende loten gebeurt op woensdag 30 november 2022, tussen
11.20 u. en 12.10 u. De winnende lotnummers zullen geregistreerd worden door de
directeur of de organisatoren.
Eerst wordt het lot voor de eerste prijs getrokken. Daaropvolgend wordt het winnende
nummer voor de tweede prijs getrokken en zo verder tot de tiende prijs. Aansluitend
wordt een reservenummer voor de eerste drie prijzen getrokken.
Indien de winnaar bij de trekking aanwezig is, mag die zich meteen kenbaar maken.
Indien de winnaar niet aanwezig is, maar zijn telefoonnummer bekend is, hetzij
vermeld op het lot zal de winnaar door de organisatoren worden gecontacteerd.
De nummers van de winnende loten zullen bekend gemaakt worden via de website
van de school (www.bernardustechnicum.be), de Facebookpagina van de school,
Smartschool, de nieuwsbrief van de school, op brieven ter beschikking voor alle
leerlingen, personeelsleden, vragende partijen in de week na de trekking.
6. De prijzen
De winnaar moet de prijs aanvaarden zoals afgeleverd door de organisatoren. Hij/zij
kan geen aanspraak maken op compensatie.
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De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden
voortkomen uit het aanvaarden of gebruiken van de prijs door de winnaar.
De eerste prijs is een reischeque ter waarde van € 2.000,00 aangekocht bij Reizen
Verbeke in Oudenaarde. De tweede prijs is een waardebon ter waarde van € 1.500,00
bij fietsen Lindor en de derde prijs is een waardebon ter waarde van € 500,00 bij
elektro Van Assche.
De vierde tot en met tiende prijs zijn waardebonnen t.w.v. respectievelijk 4e prijs: €
200,00 , 5e-7e prijs: € 100,00 , 8e-10e prijs:. € 50,00 .
7. Opnametermijn
Indien de winnaars niet tijdens het verloop van de trekking kunnen geïdentificeerd
worden, krijgen deze de kans om zich kenbaar te maken tot en met vrijdag 14 januari
2023 om 15.00 u. Dit kenbaar maken gebeurt door contact op te nemen met de
directie van de school. Zich kenbaar maken kan via een persoonlijk bezoek, een
telefoontje (0477/24 62 69) of e-mail naar patrick.grammens@bernardusscholen.be.
Het originele lot dient ten laatste op vrijdag 20 januari 2023 om 15.00 u. in handen te
zijn van de directie van de school.
Wanneer een winnend lot niet werd opgenomen voor vrijdag 20 januari 2023 om
15.00 u., wordt vanaf dat moment het desbetreffende reservenummer van kracht. De
houder van dit lot dient zijn of haar lot ten laatste op vrijdag 27 januari 2023 om
15.00 u. bij de organisatoren te bezorgen.
8. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de winnaars worden door het Bernardustechnicum in een
bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8
december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden
bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze tombola. Elke
winnaar heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke
deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden
geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar
info@bernardustechnicum.be.
9. Algemene bepalingen
Laattijdige aanmeldingen of bekendmakingen worden niet in aanmerking genomen.
Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk
aan de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam en
foto op de website van de school en publicaties van de school.
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit
vereisen.
De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze tombola
te wijzigen om technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van
het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan
de uitslag onherroepelijk en bindend is.
Als het verloop van deze tombola door een technisch incident verstoord zou worden,
zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Het
Bernardustechnicum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou
voortvloeien uit deze technische incidenten.
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Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen
kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de
organisatoren.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich
uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan
deze tombola uit te sluiten.
Door hun deelname aan de tombola verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke
beslissing die de organisatoren treft.
Dit reglement is enkel van toepassing op de Knaltombola 2022 die loopt van
woensdag 26 oktober 2022 tot vrijdag 27 januari 2023.
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van het Bernardustechnicum en
kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de
wedstrijd gelden als punt van reglement.
Over het tombolareglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en
onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk
tegen de beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen.
Knaltombola 2022 – prijzen voor de leerlingen
Daarnaast zijn er individuele prijzen (waardebonnen en waardevolle prijzen) voor de
20 beste verkopers (leerlingen) van de school.
Per jaar (1ste t.e.m. 7de jaar) maakt minimum 1 klas (met aanvulling 2de of 3de klas tot
max. +/- 30 lln) kans op een extra daguitstap. De dag(en) van de knalreizen
wordt/worden bepaald met klastitularis en de directie. De reizen verlopen alleszins
voor 30 juni 2023.
Om in aanmerking te komen voor een knaluitstap geldt de volgende verdeling:
gemiddeld aantal
verkochte kaarten (per
klas)

lln-prijs/budget

20

€30

30

€35

40

€40

50

€50

Het knalteam zal eind januari 2023 een vergadering houden om de klasreizen
rechtmatig en met enige marge toe te wijzen. De beslissingen van het knalteam zijn
onherroepelijk.

Opgemaakt in Oudenaarde, oktober 2022
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