WEDSTRIJDREGLEMENT THE BIG 5 CHALLENGE
Ga naar The Big 5 in Zuid-Afrika
Doel van de wedstrijd
The Big 5 is een antenneactie bij Nostalgie van 30 april t.e.m. 1 juni 2018, waarbij elke vrijdag een
Top 100 per decennium wordt uitgezonden. Elke vrijdag in die periode spelen we The Big 5
Challenge, waarbij de hoofdprijs een reis naar Zuid-Afrika is, aangeboden door StievieWonderTours.
Je vliegt in september 2018 met 2 personen met KLM naar Zuid-Afrika, waar je kan genieten van 3
overnachtingen in Kaapstad, 2 overnachtingen op safari all-in, 3 overnachtingen in de Wijnlanden
Franschhoek én een huurauto voor de ganse periode.
Belangrijk! De reis is exclusief annulatie- en hospitalisatieverzekering en niet inruilbaar voor geld.
De data van de reis worden bepaald door reisorganisatie StievieWonderTours en zijn niet flexibel.
Hoe deelnemen?
Elke vrijdag zal de presentator op een bepaald moment oproepen om deel te nemen aan The Big 5
Challenge. Op het moment van de oproep, sms je zo snel mogelijk ‘BIG 5’ naar 6036.
Voor het allereerste spelmoment worden de 2 snelste sms’ers geselecteerd. Per spelmoment krijgen
de 2 kandidaten één vraag over wat er reeds verteld werd tijdens The Big 5 van die dag (vraag over
een artiest, lied, notering, …). Het is dus belangrijk om aandachtig te blijven luisteren. De kandidaat
die het dichtst bij het juiste antwoord zit, gaat door naar het volgende spelmoment en wordt dan
uitgedaagd door een nieuwe kandidaat (= de snelste sms’er). In geval van ex aequo wordt een extra
vraag gesteld. De winnaar van het laatste spelmoment van de dag, speelt de vrijdag van de
daaropvolgende week gewoon verder.
Vanaf het tweede spelmoment wordt dus telkens de snelste sms’er geselecteerd als uitdager.

De kandidaat die bij het laatste spelmoment op vrijdag 1 juni het dichtst bij het juiste antwoord zit,
wint de reis.
Luisteraars die een fout antwoord hebben gegeven, kunnen zich vanaf het volgende
wedstrijdmoment niet meer opnieuw kandidaat stellen. Als Nostalgie de deelnemer opbelt op het
gsm-nummer waarmee de sms is verstuurd en geen gehoor krijgt, selecteert Nostalgie de
eerstvolgende sms’er.
Overhandiging van de prijs
De prijs wordt door Vlaanderen Eén NV aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere
verantwoordelijkheid van Vlaanderen Eén NV. De inhoud van de reis en de reisdata zijn vast bepaald
(in september 2018) en alle verdere praktische details worden uitgewerkt via de reisorganisator
Stieviewondertours. De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

ALGEMEEN REGLEMENT
N.V. VLAANDEREN EEN, te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2, 890.243.036, organisator van "Nostalgie"
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. Indien
de deelnemer in aanmerking komt voor meerdere prijzen zal hij enkel recht hebben op de hoogste
prijs.
Vlaanderen Eén nv (Nostalgie) behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers
uit te sluiten.
Winnaar is de deelnemer van wie Vlaanderen Eén nv (Nostalgie) 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 Nostalgie kan in de 4 kalenderweken volgende op zijn winst géén
prijs meer winnen bij een van de volgende wedstrijden georganiseerd door Nostalgie.
De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van Vlaanderen Eén NV en van de
vennootschappen die in deze vennootschap participeren, Concentra en Corelio zijn uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

De prijs wordt door Vlaanderen 1 altijd als waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld
zonder enige verdere verantwoordelijkheid van Vlaanderen Eén NV. 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 Vlaanderen Eén nv (Nostalgie), eventueel ook
met foto in alle communicatie van Vlaanderen Eén NV (Nostalgie).
De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor
gebruik van de N.V. Concentra Media Groep door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen
doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Concentra Media
Groep.
De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren
ervan.
Druk-, spel-, zet-, technische- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting dan ook vanwege Vlaanderen Eén N.V. (Nostalgie).
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.

