WEDSTRIJDREGLEMENT DE WARMSTE PITCH 2020 – VAR

De stemming van de jury voor de WARMSTE WEEK PITCH 2020 is een organisatie van Var nv in
samenwerking met de VRT, en loopt van vrijdag 4 september 2020 tot en met vrijdag 2
oktober 2020.
Daarvoor is het volgende reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze actie verklaart
zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Var nv.
Artikel 1. Organisatie
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Var nv, BTW BE 0441 331 984, Tollaan 107 bus 3 in
1932 Sint-Stevens-Woluwe (hierna genoemd: de organisator).
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden
bij de wedstrijdinformatie op https://www.var.be/nl/de-warmste-pitch-praktisch.
De wedstrijd ‘De Warmste Pitch 2020’ is toegankelijk voor alle reclamebureaus en
mediabureaus die op het Belgische grondgebied werkzaam zijn en beschikken over een
ondernemingsnummer.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit
te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden
te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een
verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor
eventuele technische problemen.
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit
reglement. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over
de aanduiding van de winnaars, over de toepassing van het reglement en ook over alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend. Var nv houdt
zich het recht deelnemers te weigeren bij deze wedstrijd.
Artikel 2. Looptijd en timing
Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf van vrijdag 4 september 2020 tot en met vrijdag 2
oktober 2020 om 23.59 u.
Artikel 3. Wedstrijd
De stemming gebeurt door een onafhankelijke jury geleid door juryvoorzitter Guillaume Van
der Stighelen en juryleden Gerrit Rauws, Jens Mortier, Isabel Van Den Broeck, Griet Byl, Wim
De Mont en Bart Kuypers.
In de periode tussen maandag 5 oktober 2020 screent een VRT-projectgroep met experten
en betrokkenen of de inzendingen in lijn liggen met de initiatiefvoorwaarden van De
Warmste Week 2020. Vervolgens worden alle inzendingen bezorgd aan een onafhankelijke
jury die de 2 beste inzendingen kiest tot en met woensdag 14 oktober 2020. Er kan per jurylid
slechts éénmaal een stem worden uitgebracht op een inzending. Een juryleden mag, indien
hij of zij zelf werkzaam zou zijn in een reclame- of mediabureau, niet stemmen op eigen werk.
In dat geval zal hij of zij zich bij de stemming van dat project onthouden.
Var nv behoudt zich het recht om in te grijpen in georkestreerde acties die de stemuitslag

1

beïnvloeden. Deelnemers die hiervan gebruik maken kunnen uitgesloten worden van
deelname aan de wedstrijd.
Hoofdprijs
Op woensdag 14 oktober maken we de winnaars bekend.
Artikel 4. Geschillen
Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten
van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren moeten treffen. De
organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-,
spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting dan ook vanwege Var nv.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk
het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of
andere wedstrijden uit te sluiten.
Elk deelnemend bureau verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en
onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam en adres, alsook de
identificatie als deelnemend bureau aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat
gebied.
Artikel 5. Privacy
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden
enkel gebruikt om fraude te voorkomen bij de stemming en geenszins voor commerciële
doeleinden. Ze worden niet opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Var nv,
Tollaan 107 bus 3 in 1932 Sint-Stevens-Woluwe.
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