ACTIEVOORWAARDEN ‘MAAK KANS OP EEN WORKSHOP ROBOT BOUWEN’
Algemeen:


Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Maak kans op een workshop
‘Robot bouwen’” (hierna: de actie), een initiatief van CTOUCH Europe B.V.



Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de



actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele
Kansspelen.

Deelname:


De actie loopt van 15 mei 2019 tot en met 15 juni 2019 (hierna: de actieperiode).



Deelname aan de actie is gratis.



Deelname aan deze actie is enkel voorbehouden aan een ieder die werkzaam is in het
onderwijs en gevestigd in Nederland, België en Luxemburg (Benelux).



Om in aanmerking te komen voor de workshop ‘Robot bouwen’ dient de deelnemer,
tijdens de actieperiode, zijn/haar (persoons)gegevens (voor- en achternaam, beroep,
school, plaats, e-mailadres) in te vullen op de actiesite www.ctouch.eu/robotworkshop.



Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.



De gegevens van de deelnemers worden opgeslagen in een database. De opgeslagen
gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.



Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot het verzamelen en verwerken van de
benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie en gaat hij/zij akkoord met het
ontvangen van de CTOUCH nieuwsbrief. Bij iedere mailing wordt de mogelijkheid geboden
hier weer voor uit te schrijven.



Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk.



Deelnemers aan deze actie dienen 18 jaar op ouder te zijn.



Medewerkers, partners, dealers, (weder)verkopers van CTOUCH mogen niet deelnemen
aan de actie.

Workshop ‘Robot bouwen’:


Deelnemers maken kans op 1 van de 5 workshops ‘Robot bouwen’ (hierna: de prijs) ter
waarde van € 445,- per workshop. De workshops worden aangeboden door CTOUCH
Academy in samenwerking met BYOR (Build Your Own Robot).



Tijdens de BYOR workshop gaan de leerlingen aan de slag om hun eigen kunstwerk om te
bouwen tot interactieve robots.



o

Leeftijdsgroep: afgestemd op leeftijd (6 – 16 jaar)

o

Aantal deelnemers: 1 klas

o

Tijdsduur: 1,5 - 2 uur

De workshops worden op locatie van de prijswinnaars gegeven.

Bekendmaking winnaar en levering prijs:


CTOUCH kiest uit alle deelnemers willekeurig 5 winnaars die in aanmerking komen voor de
prijs.



Winnaars worden uiterlijk 15 juli 2019 persoonlijk door CTOUCH via e-mail geïnformeerd.



De datum waarop de workshops worden gegeven zal in nader overleg met de winnaars en
BYOR worden bepaald.



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.



De winnaars verklaren zich door deelname akkoord dat zij bereid zijn mee te werken aan
promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs.
Eventuele foto’s kunnen door CTOUCH worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Privacy:


CTOUCH Europe B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens
die bij deze actie gevraagd worden. Hierop is de privacy verklaring van toepassing die op
www.ctouch.eu vermeld staat.

Aansprakelijkheid:


CTOUCH Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of
indirect veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.



In alle gevallen is de aansprakelijkheid van CTOUCH Europe B.V beperkt tot maximaal het
terug te betalen bedrag waarop de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de actie
recht zou hebben gehad.

Slotbepalingen:


CTOUCH Europe B.V. behoudt zich het recht voor om de actie tussentijds, zonder
aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.



CTOUCH Europe B.V. behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen.



CTOUCH Europe B.V. behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus of
onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.



In de gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend CTOUCH
Europe B.V.



Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.



Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie kan de
deelnemer zich kosteloos wenden tot CTOUCH via internet (www.ctouch.eu/contact), per
telefoon (040-261 83 20), per e-mail (info@ctouch.eu) of per post (CTOUCH Europe B.V.,



Achtseweg Zuid 153 R, 5651 GW, Eindhoven).
Druk- en typefouten voorbehouden.

