WEDSTRIJDREGLEMENT
Ga naar de NRJ Music Awards in Cannes
Doel van de wedstrijd
‘Ga naar de NRJ Music Awards in Cannes’ is een actie bij NRJ België van maandag 29 oktober
t.e.m. vrijdag 2 november 2018, die elke dag wordt gespeeld (weekdagen tussen 6u00 en 9u00).
Het spel bestaat eruit dat de luisteraar een duoticket kan winnen voor de NRJ Music Awards in
Cannes op 10 november. Dit inclusief vlucht voor 2 personen naar Nice, hotel en transfers van de
luchthaven in Nice naar Cannes.

Hoe deelnemen?
Tijdens de ochtendshow van maandag 29 oktober t.e.m. donderdag 1 november zal de DJ
oproepen om ‘Music Awards’ te sms’en naar 6655. De eerste twee sms’ers worden on air gehaald
voor een spelmoment.
Als de NRJ België redactie de deelnemer opbelt op het gsm-nummer waarmee de sms is verstuurd
en geen gehoor krijgt, selecteert de NRJ België redactie de eerstvolgende sms’er.
De luisteraars spelen tegen elkaar het spel ‘Cannes of Cannes Niet’ gedurende één minuut. De
eerste sms’er mag starten. De luisteraars zullen enkele stellingen over NRJ artiesten krijgen. Deze
moeten ze beantwoorden met ‘Cannes’ als de stelling juist is of ‘Cannes niet’ als de stelling fout
is. De luisteraar die juist antwoordt, blijft aan de beurt. Na een minuut is er een stopsignaal te
horen. Indien dit tijdens het antwoord gebeurt krijgt de deelnemer de kans om nog te antwoorden.
Indien het juist is, wint deze kandidaat. Indien het antwoord fout is, wint de andere kandidaat.
Indien het stopsignaal tijdens het lezen van de stelling gebeurt, dan maakt de DJ de vraag af en
krijgt de kandidaat die aan beurt is de kans om te antwoorden.
Indien de kandidaat deze laatste vraag juist beantwoordt, wint de kandidaat het spel.
Indien de kandidaat deze laatste vraag fout beantwoordt, wint de andere kandidaat het spel.
De 4 dagwinnaars worden vrijdag 2 november persoonlijk uitgenodigd in de studio bij NRJ België
(Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen om 8u) voor een finalespel.
In de NRJ België studio krijgen ze een muziekmix van een minuut te horen. Om de beurt mogen
de 4 finalisten één artiest noemen die ze in de muziekmix hebben gehoord. De finalisten mogen
in volgorde van hun deelname aan het dagspel antwoorden. Als de finalist niet kan antwoorden
binnen de 5 seconden valt deze af. Zegt de finalist een artiest die reeds genoemd werd, dan valt
de finalist ook af. De persoon die als laatste een correcte artiest benoemt, is de winnaar die naar
de NRJ Awards in Cannes mag gaan.
Indien er sprake is van een gelijke stand zal er een schiftingsvraag gesteld worden. De finalist
wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord zit, is dan de winnaar.

Overhandiging van de prijs
De winnaar ontvangt een duoticket voor de NRJ Awards in Cannes. De reis, hotel en transfers
van Nice naar Cannes voor 2 personen zijn inclusief. Het hotel is voor 3 nachten vanaf vrijdag
9/11. Check out op ma 12/11. De prijs is niet overdraagbaar, wel is de winnaar vrij om een
reisgezel te kiezen naar keuze. De volledige namen en een kopie van het geldig identiteitsbewijs
van de twee reizigers moeten op vrijdag 2 november aan NRJ België worden doorgegeven. De
winnaar ontvangt achteraf via e-mail alle praktische info.
NRJ België is niet verantwoordelijk voor overmacht (stakingen, annulaties, noodweer).

ALGEMEEN REGLEMENT
N.V. SBS Media Belgium, te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224, 0470.302.619, organisator van "NRJ
België" in Vlaanderen organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag / wedstrijdvragen
oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd. De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij
de wedstrijd.
Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de
wedstrijd. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elke deelnemer mag per wedstrijd verschillende keren
deelnemen maar kan slechts aanspraak maken op één prijs per wedstrijd.
SBS Media Belgium nv (NRJ België) behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit
te sluiten. Winnaar is de deelnemer van wie SBS Media Belgium nv (NRJ België) het juiste antwoord op de
gestelde wedstrijdvraag / wedstrijdvragen correct, volledig en tijdig heeft ontvangen. Bij ex aequo wordt de
winnaar bij trekking bepaald door de gerechtsdeurwaarder.
Elke winnaar van een wedstrijd op NRJ België kan in de 4 kalenderweken volgende op zijn winst géén prijs
meer winnen bij een van de volgende wedstrijden georganiseerd door NRJ België.
De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van SBS Media Belgium en van de
vennootschappen die in deze vennootschap participeren, Mediahuis en De Vijver Media zijn uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. De prijs wordt door SBS Media Belgium
altijd als waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van
SBS Media Belgium. De prijs kan niet worden overgedragen.
Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met
dit wedstrijdreglement.
Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam
en woonplaats wordt bekend gemaakt door SBS Media Belgium nv (NRJ België), eventueel ook met foto in
alle communicatie van SBS Media Belgium nv (NRJ België).
De volledige privacy-policy zoals toegepast door MEDIAHUIS staat op http://www.nrj.be/nl/nieuws/gdpr1.html
Druk-, spel-, zet-, technische- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook vanwege SBS Media Belgium nv (NRJ België).
De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor JAN KERKSTOEL, met burelen te
3500 Hasselt, Raamstraat nr 12 voor wat het opstellen van het reglement betreft en het toekennen van de
prijs. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.

