Wedstrijdreglement Wild in’t Park-Rockrally 2018
Organisator
Artikel 1
§1. Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels i.v.m. de wedstrijd georganiseerd door VZW GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020
Herent, met ondernemingsnummer 458.637.576 in het kader van het muziekfestival Wild in’t Park dat plaatsvindt 10, 11 en 12
mei 2018.
§2. De wedstrijd draagt de naam ‘Wild in’t Park-Rockrally’ en zal plaatsvinden tussen december 2017 en mei 2018.
§3. Bovenstaande VZW, samen met het organiserend comité van Wild in’t Park, worden hierna aangeduid als ‘organisator’.
Deelnemers
Artikel 2
§1. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
§2. Als deelnemer wordt beschouwd ieder die zich via de online module op rockrally.wildintpark.be volledig en correct registreert.
§3. Men kan individueel of als groep deelnemen.
§4. Minstens de helft van de leden van de deelnemende groep moeten minstens 16 en maximum 35 jaar oud zijn om aan de
wedstrijd te kunnen deelnemen. Minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen deelnemen aan de wedstrijd,
indien zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de
organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders. Als de minderjarige deze toestemming niet kan
voorleggen kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd.
§5. Inschrijving is volledig kosteloos. Anderzijds kan een groep geen gage, materiaalkosten of enige andere kosten verhalen op de
organisatie. Enige bijkomende kosten zijn volledig ten laste van de deelnemer.
§6. Individuele deelnemers dienen woonachtig zijn te Vlaams-Brabant. Bij groepsdeelname vereist deelname dat minstens de helft
van de groep woonachtig is te Vlaams-Brabant.
§7. Uitgezonderd van §1 zijn het organiserend comité van Wild in’t Park en de juryleden bedoeld in artikel 7§2 en artikel 9.
Artikel 3
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en de beslissingen die de
organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt
van reglement.
De organisator beschikt te allen tijde over het recht dit reglement aan te passen en eventuele mededelingen of genomen
beslissingen te herzien of te herroepen.
Aansprakelijkheid
Artikel 4
§1. De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, diefstallen, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die
zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen of verliezen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de
wedstrijden, ongeacht de plaats, het tijdstip, de oorzaak of de manier waarop de schade zich voordoet.
§2. Druk-, spel-, zet- of mogelijke andere lichte, zware en/of herhaaldelijke fouten alsook technische problemen (bv. bij de
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. De
organisator heeft dan ook het recht om deze fouten naar billijkheid en zonder gevolg recht te zetten.
§3. De organisatie behoudt zich het recht voor om onderhavige wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen in het belang van de wedstrijd of het festival, ongeacht of dit
om redenen van overmacht, imprevisie of om andere redenen plaatsvindt. De organisator kan omwille van deze reden op geen
enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
§4. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken, de beperkingen en de risico’s van het internet,
met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn
aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele
omleidingen en de risico's op hacking, besmetting door virussen of andere vormen van malware, elektronische inbraak (zoals
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de inbraak in de database met een mogelijke persoonlijke gegevensdiefstal, -manipulatie en/of
–verwerking tot gevolg) of technische stoornissen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de overbelasting bij een te groot
verkeer) op het netwerk, de database of de website. In voorkomend geval kan het voordoen van deze situaties, ongeacht het feit
of dit al dan niet met kwaad opzet gebeurde, niet leiden tot een aansprakelijkheid van de organisator of hem verplichten tot een
enige verplichting van welke aard dan ook. Het is de organisator toegestaan om in voorkomend geval elke maatregel te nemen om
het verdere verloop van de wedstrijd mogelijk te maken, in het belang van het festival en in de geest van dit reglement.
De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die onder meer voortvloeit uit transmissies
via het internet, slecht of niet functioneren van het internet, de Facebook-stemtool, de database en/of gebruikte software, de
gevolgen van virussen, bugs, malware, hacking, anomalieën, technische gebreken, gegevensdiefstal of –manipulatie of om het even
welke technische, hardware-, software- en netwerkgebreken, van welke aard ook.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informaticauitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Wild in’t Park en de
Wild in’t Park-Rockrally en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
§5. Dit artikel laat de aansprakelijkheidsregels bepaalt in art. 6§2 onverlet.
Intellectuele rechten
Artikel 5

§1. De persoonsgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december
1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik
dient en dat eventueel aan mede-organisatoren kan worden doorgegeven. De persoonsgegevens kunnen worden aangewend om
de deelnemers te contacteren in verband met de wedstrijd, tevens voor statistische en promotionele doeleinden van de wedstrijd
en van Wild in’t Park. Deze promotionele doeleinden kunnen verspreiding inhouden via drukwerk, sociale netwerksites, de
geschreven pers, de websites www.wildintpark.be en rockrally.wildintpark.be of via enige andere media van welke aard dan ook.
§2. De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen en er bovendien op
eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering van te vragen. Hiervoor moet een email gestuurd worden naar
rockrally@wildintpark.be.
§3. Deelnemers gaan er door hun deelname aan de wedstrijd mee akkoord dat ze, als ze een prijs winnen, met foto en naam op de
website van Wild in’t Park, op sociale netwerksites, op drukwerk of in de geschreven pers kunnen verschijnen of gefilmd worden
voor een videoreportage over de wedstrijd of over Wild in’t Park. Tevens gaan zij ermee akkoord dat hun (groeps)naam vermeld
wordt bij communicatie horende bij de wedstrijd of Wild in’t Park.
§4. Alle deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat zij, door loutere deelname, aan de organisator een kosteloze, niet-exclusieve
en wereldwijde licentie voor onbeperkte duur en op elke drager verlenen voor:
- Het gebruik van foto-, tekst-, film-, audio- en beeldmateriaal van de ingezonden werken; - Het gebruik van foto-, tekst-, film-,
audio- en beeldmateriaal gemaakt van de deelnemers en van de gespeelde werken zowel op de finale van de rockrally als op Wild
in’t Park zelf.
Deze gebruikslicentie houdt het recht in om het genoemde materiaal en de ingezonden werken zonnodig te openbaar te maken, te
bewerken, te publiceren en te verspreiden via om het even welke drager en op om het even welke wijze, inbegrepen maar niet
beperkt tot internet, radio, televisie, geschreven pers en eigen publicaties.
Deze gebruikslicentie geldt voor verslaggeving en promotiedoeleinden van de wedstrijd of van Wild in’t Park, zij het steeds met
vermelding van de auteur en zonder afbreuk te doen aan diens morele rechten.
Controle op de wedstrijd en de deelnemers
Artikel 6
§1. Het organiserend team van Wild in’t Park houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
§2. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, vervalsing, fraude,
aanstootgevend gedrag, deelname te kwader trouw, bedrog, hacking, databasemanipulatie, het onrechtmatig toegang verschaffen
tot de online of offline digitale infrastuctuur, deloyaliteit tegenover de organisator of de andere deelnemers of een poging tot
voornoemde gedragingen behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van
deelname aan deze wedstrijd gedurende een bepaalde periode of permanent uit te sluiten of zijn deelname te schorsen, ongeacht
het tijdstip wanneer deze beslissing is genomen en ongeacht het tijdstip waarop de onrechtmatige handeling plaatsvond.
De tijdelijk of permanent uitgesloten of geschorste deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die door deze uitsluiting of
schorsing werd veroorzaakt, tevens is deze gehouden tot het vergoeden van alle schade die hij, of één van zijn aangestelden,
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakte, ongeacht of dit opzettelijk of onopzettelijk gebeurde en ongeacht of dit een lichte of
zware fout of een loutere nalatigheid betreft. Tevens is hij aansprakelijk voor de fouten gemaakt door bekende of onbekende
derden die één van de daden, beschreven in de eerste zin van deze paragraaf, stelden met als doel de kansen van de deelnemer op
het winnen van de wedstrijd rechtstreeks of onrechtstreeks te vergroten of de kansen van een of meer andere deelnemers
rechtstreeks of onrechtstreeks te verkleinen, ongeacht het feit of de deelnemer hiervan op de hoogte was of niet.
Tevens is de deelnemer die zijn deelname opzegt aansprakelijk voor de schade die hij hiermee veroorzaakt, ongeacht of deze
opzegging gebeurt vóór of na 24 februari 2018. Deze aansprakelijkheid strekt zich uit tot de normale wettelijk bepaalde
contractuele en buitencontractuele schade die hiermee veroorzaakt wordt, in het bijzonder de kosten verbonden aan het
herdrukken van het promotiemateriaal, het boeken van een vervangende band, de imagoschade en extra bijkomende kosten als
gevolg van deze opzegging.
§3.a. Als in tegenspraak met §2 worden onder andere, doch niet uitsluitend, beschouwd, de volgende absoluut verboden
praktijken:
Het oprichten en/of (laten) gebruiken van valse, fictieve of dubbele Facebook-accounts of accounts die niet gelinkt zijn aan
een bestaande unieke persoon;
Het ronselen van stemmen op (internationale) sites met als enig doel het uitwisselen of uitbrengen van stemmen, zonder dat
degene die de stem uitbrengt enige nauwe band kan aantonen met de persoon, de organisatie, de muziekgroep, het festival
en/of de plaats;
Het ronselen van stemmen tegen betaling;
Het gebruiken van logaritmes of andere technische middelen waardoor meer stemmen worden uitgebracht dan dit het geval
zou zijn zonder dit (half-)automatisch mechanisme.
b. Als weerlegbaar vermoeden van schending worden onder andere, doch niet uitsluitend, beschouwd, de volgende indicaties:
Het verschijnen van berichten op sites met als enig doel het uitwisselen of uitbrengen van stemmen, zonder enige andere
band met de persoon, organisatie, wedstrijd en/of plaats;
Het
uitbrengen
van
stemmen
via IP-adressen die
gelokaliseerd
zijn
in
het
buitenland;
Een hoog aantal bezoeken afkomstig van buitenlandse IP-adressen aan de pagina van de band;
Een hoog aantal bezoeken aan bandpagina via een site met als enig doel het uitwisselen of uitbrengen van stemmen, zonder
enige andere band met de persoon, organisatie, wedstrijd en/of plaats;
Een uitzonderlijk hoog aantal stemmen dat in een korte periode is uitgebracht;
Een uitzonderlijk hoog aantal stemmen dat is uitgebracht via verschillende accounts maar vanaf hetzelfde IP-adres;
Het uitbrengen van stemmen via VPN-servers;
Het uitbrengen van verschillende stemmen via hetzelfde IP-adres maar met een verschillende versie van dezelfde browser;
Het uitbrengen van stemmen via browsers, netwerken of providers die in België niet gewoonlijk zijn;

-

Het stemmen via Facebook-accounts die recent zijn opgericht, die in het buitenland zijn gelokaliseerd, die een zeer laag
aantal vrienden hebben of die de schijn opwekken dat ze enkel gebruikt worden voor het uitbrengen van stemmen op
wedstrijden;
Een uitzonderlijk hoog aantal unieke stemmen;
Het uitbrengen van stemmen via een Facebook-account waaraan een verdacht mailadres is gelinkt;
Enige ander indicatie dat de stemmen zijn uitgebracht via een geautomatiseerd proces of via een instantie wiens enig doel is
het voorzien van stemmen aan deelnemers van Facebookwedstrijden.
§4. De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten. Niet voorziene gevallen
worden behandeld door de organisator. Diens beslissingen zijn tevens bindend en onherroepelijk.
Verloop van de wedstrijd
Artikel 7
§1. Via de online Facebook-module kan het publiek, vanaf de datum bekend gemaakt op de website, stemmen op hun favoriete
groep. Iedere persoon heeft dagelijks 1 stem die hij kan geven aan 1 groep.
§2. De 3 groepen met de meeste stemmen op de online module op 15 februari 2018 en 2 bijkomende groepen geselecteerd door
een jury, samengesteld door het organiserend comité van Wild in’t Park, zullen spelen in de finale van de WIP-Rockrally op 24
februari 2018 in GC De Wildeman te Herent. De groepen krijgen maximum 20 minuten speeltijd ter beschikking. Door deelname
aan de wedstrijd verplichten de geselecteerde deelnemers zich ertoe vanaf 18:00 op deze finale aanwezig te zijn.
Artikel 8
Als winnaar van de publieksprijs wordt beschouwd de groep met het meest aantal stemmen, ingediend door de aanwezige
toeschouwers op de avond van de WIP-Rockrally. Indien dit dezelfde groep is als degene die de juryprijs heeft gewonnen, zoals
bedoeld in artikel 9, zal de tweede groep in rij beschouwd worden als publiekswinnaar. Deze groep zal, samen met de jurywinnaar,
spelen op 10, 11 of 12 mei 2018 op Wild in’t Park. De organisator bepaalt naderhand de precieze datum en het uur van optreden.
Artikel 9
Als winnaar van de juryprijs wordt beschouwd de groep verkozen door een professionele jury, samengesteld door het
organiserend comité van Wild in’t Park, tijdens de finale van de Rockrally. De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk,
behoudens artikel 11§2 en artikel 3, 4§2. Deze groep zal, samen met de publiekswinnaar, spelen op 10, 11 of 12 mei 2018 op Wild
in’t Park. De organisator bepaalt naderhand de precieze datum en het uur van optreden.
Artikel 10
De winnaars worden gecontacteerd via mail, telefoon en/of worden bekend gemaakt op de websites www.wildintpark.be,
rockrally.wildintpark.be en/of op Facebook.
Artikel 11
§1. Prijzen uitgereikt door de organisatie zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan andere personen.
§2. Bij uitsluiting of opgeven van een winnende groep wordt de opeenvolgende groep in rangorde beschouwd als winnaar. Deze
vervanging laat de aansprakelijkheidsbepalingen uit artikel 6 onverlet.
§3. De organisatie kan afwijken van §2 door de opgegeven of uitgesloten band te vervangen door een band die niet heeft
deelgenomen aan de WIP-Rockrally.
Artikel 12
§1. De groepen nemen zelf hun instrumenten mee naar de finale.
§2. De organisator voorziet een volwaardige PA- en lichtinstallatie en enkele stagehands. Specifieke vereisten van de deelnemers
gebeuren tijdig en in overleg met de organisator. De organisator beslist hierbij vrij in welke mate zij tegemoet komt aan de
vereisten van de deelnemers.
§3. De groepen krijgen een backstage-plaats toegewezen alwaar zij hun instrumenten kunnen stockeren en zich kunnen
voorbereiden op het optreden. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, diefstal, verlies of
schade opgelopen voor, tijdens of na het evenement. Tevens krijgt de band 5 plaatsen op de guestlist voor fans. Elk lid van de
band krijgt tevens 5 drankbonnetjes.
Jurisdictie
Artikel 13
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

