PHOENIX CULTUUR
WEDSTRIJD DE VUURVOGEL
VOORWAARDEN
Algemeen & deelname
• Phoenix Cultuur gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgt voor passende beveiliging van persoonsgegevens, in
lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
• Bij deelname ga je akkoord met het gebruik van jouw Vuurvogel met jouw naam en omschrijving ten behoeve
van deze wedstrijd. Je gaat akkoord met publicitaire activiteiten zoals het exposeren van jouw Vuurvogel, en
de vermelding op de website van Phoenix Cultuur en evt. andere culturele partners, evenals andere uitingen
zoals social media, nieuwsbrieven en lokale H-A-H bladen en/of televisiezender.
• Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor deelnameregistratie en voor communicatie met
betrekking tot de wedstrijd. Twee weken na bekendmaking van de winnaars worden alle persoonsgegevens
door Phoenix Cultuur verwijderd. In het geval Phoenix Cultuur jouw Vuurvogel nog wil inzetten voor andere
doeleinden, wordt hiervoor eerst apart toestemming aan jou gevraagd.
• Medewerkers van Phoenix Cultuur zijn uitgesloten van deelname – met uitzondering van diens kinderen - en
mogen geen stem uitbrengen.
• Aan deze wedstrijd is geen minimale of maximale leeftijd verbonden.
• Phoenix Cultuur behoudt te allen tijde het recht, om wat voor reden dan ook, de wedstrijd vroegtijdig te
beëindigen of te annuleren.
• Aan deze wedstrijdvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Jurering & prijs
• De inzendingen worden zonder persoonsgegevens gedeeld met de jury.
• Uit alle inzendingen wordt één Vuurvogel gekozen, gejureerd door bezoekers aan de expositie en een
Phoenix-jury. De stemmen van de bezoekersjury wordt meegenomen in de stemming van de Phoenix-jury.
• Bezoekers aan de expositie mogen ter plaatse, een keer per persoon, hun stem uitbrengen.
• De Phoenix-jury kiest uit alle inzendingen één winnaar, mede op basis van de bezoekersstemmen.
• De winnaar mag voor 5 personen een workshop samenstellen van ca. 2,5 uur, in een discipline naar keuze,
met in totaal een maximale waarde van 200 euro. In deze workshop op maat zijn eventuele benodigde
materialen inbegrepen.
• De prijs is niet in geld uit te keren en dient op zijn laatst in 2021 te worden uitgevoerd.
• De winnaar wordt telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld.
Inzendingen
• De Vuurvogel dient te worden aangeleverd voor de uiterlijke aanleverdatum van zondag 1 november 2020.
• Het aanleveren van de Vuurvogel geschiedt per e-mail of door het persoonlijk aanbieden bij de infobalie van
de Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel, inclusief een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met
ten minste naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving/toelichting van jouw Vuurvogel.
• Het formaat en het gewicht van jouw Vuurvogel dient geen logistieke uitdaging te worden; houdt de omvang
en het gewicht behapbaar voor jezelf en de medewerkers van Phoenix Cultuur.
• De inzendingen worden geëxposeerd in de Cultuurfabriek op de Noordkade in Veghel, in een nader te bepalen
en te communiceren periode.
• De deelnemer blijft eigenaar van diens Vuurvogel en dient deze na bericht van Phoenix Cultuur binnen 14
dagen op te halen.
• Hoewel Phoenix Cultuur alle ingezonden Vuurvogels met zorg in beheer houdt, kan Phoenix Cultuur op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van de Vuurvogel of een
gedeelte daarvan.
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PHOENIX CULTUUR
WEDSTRIJD DE VUURVOGEL
INSCHRIJFFORMULIER
Ik heb de wedstrijdvoorwaarden gelezen, en ga door het invullen van mijn gegevens akkoord en bevestig mijn
deelname aan de wedstrijd ‘De Vuurvogel’.
GEGEVENS DEELNEMER
Naam

Telefoon

Adres

Geslacht m/v

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

E-mailadres

Discipline (aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk):
Beeldend
Muziek
Dans
Theater

Omschrijving/toelichting op “mijn Vuurvogel”:

Datum & plaats:

Handtekening:
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