Tombolareglement
25 jaar Fitopia
Ter gelegenheid van het jubileumjaar 25 jaar Fitopia organiseert Fitopia een tombola.
1.

Wie kan er deelnemen: alle leden, klanten en gasten vanaf 16 jaar. Medewerkers 		
en hun directe familieleden (huisgenoten) komen niet in aanmerking voor de drie 		
hoofdprijzen.

2.

Het verspreiden van de tickets start op 9 september 2018 en eindigt op 29 april 2019.

3.

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan tickets te komen: alvast de aanwezigheid
op één van de georganiseerde feestjes in teken van dit jubileumjaar. Raadpleeg
hiervoor de Feestkalender. Daarnaast zullen tickets op allerlei manieren ter
beschikking gesteld worden, zoals bij bepaalde aankopen, het meedoen aan
bepaalde activiteiten, enzoverder. Dit zal steeds tijdig aangekondigd worden op de
“Feestmuur”, te vinden in Fitopia. Volg ook onze Nieuwsbrieven en sociale media.
Wees alert: hoe meer tickets, hoe meer kans om een mooie prijs te winnen.

4.

De trekking van de winnende loten zal doorgaan op dinsdag 30 april om 20u op het
grote Eindfeest. Meer nieuws hierover volgt.

5.

Om in aanmerking te komen dient het ticket volledig ingevuld (naam, e-mailadres én
telefoonnummer) vóór 29 april 23u in de urne gedeponeerd te zijn die te vinden is ter
hoogte van de receptie van Fitopia.

6. De hoofdprijzen bestaan uit:
		
1) een Volvo V40, ons ter beschikking gesteld door Volvo verdeler Scancar
		
2) een cruise van één week op de Middellandse Zee voor twee personen, ons ter
			
beschikking gesteld door het reisbureau ’t Reishuis.
		
3) een Wellness deLuxe lidmaatschap voor 1 jaar in Fitopia
De volledige lijst met prijzen zal uithangen op de Feestmuur vanaf 1 april 2019.
7.

De winnaars weten dat ze deze prijzen ontvangen in de toestand waarin ze zich
bevinden. Dat wil zeggen dat ze zelf ook instaan voor alle extra kosten die niet
inbegrepen zijn. In het geval van de auto bv. de inschrijvingstaxen, een eventueel
voordeel van alle aard, enzovoort.
In het geval van de Cruise extra bestedingen, de opleg voor een betere kajuit,
enzovoort.

8.

Prijzen zijn niet te ruilen of te wisselen.

9.

De winnaars van de hoofdprijzen worden onmiddellijk kenbaar gemaakt en eventueel
persoonlijk verwittigd. De volledige lijst met winnaars zal ten laatste donderdag 2 mei
worden gepubliceerd worden op onze website en uitgehangen op de Feestmuur.
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10. Afhalen van de prijzen dient te gebeuren aan de receptie van
Fitopia ten laatste op 31 mei. De niet afgehaalde prijzen blijven
eigendom van Fitopia.
11. Als er onverwachts toch onduidelijkheden blijken op te duiken zal
het management deze verduidelijken en bij twijfels in eer en
geweten een juiste beslissing nemen.
Fitopia, 9 september 2018

