Wedstrijdreglement
Algemeen
1. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan
de wedstrijd tijdens EMECS en de organisator van deze wedstrijd (PKarus, 9000 Gent,
Hoveniersberg 24). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
2. De wedstrijdleiding van EMECS 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.
3. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door de wedstrijdleiding van Emecs. De
beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een
herziening of beroep.
4. 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 winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk
door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.

Deelname en registratie
1. Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf 16 uur maandag 11 maart 2019 tot en met 19.40 uur
maandag 11 maart 2019.
2. Deelname vereist voorafgaande registratie van deelname aan career & technology event Emecs
2019 (voor 5 maart 2019) op de website www.emecs.be en de aanwezigheid op Emecs zelf op 11
maart 2019
3. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de persoon één van zijn persoonlijke naamkaartjes in
de bestemde wedstrijdpot gooien.
4. Meervoudige deelname van eenzelfde persoon doormiddel van meerdere naamkaartjes in de
pot te gooien, onder verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.
5. De wedstrijdleiding van Emecs kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude,
overgaan tot onmiddelijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze wedstrijd.
6. Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.
7. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: personen die in het bestuur zetelen
van de organiserende verenigingen (Pkarus, CenEka en IEEE Gent). Hier worden medewerkers
niet tot het bestuur gerekend.

Wedstrijdverloop
1. Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van de prijs bepaald door
loting van één naamkaartje uit de wedstrijdpot.
2. De lotingen vinden plaats tussen de microtalks op het gelijkvloers. Er worden 4 prijzen verloot op
de gegeven tijdstippen vermeld die vermeld staan op de grondplannen.
3. Telkens wordt één naam uit de pot getrokken en deze mag meteen of op een later tijdstip zijn
prijs in ontvangst komen nemen. Als deze persoon niet meer aanwezig is op Emecs, zal hij
gecontacteerd worden en de prijs later overhandigd krijgen. De naam wordt niet in de port terug
gelegd.

Prijzen
1. Op de vier prijsmomenten valt een Gopro Hero te winnen.

Privacy
1. De gegevens verzameld voor de wedstrijd zijn conform aan onze Privacy Policy die terug te
vinden is op onze website https://emecs.be/en/privacy/.

