#LakeCaspe

AANBIEDING

Wij belonen de foto die het meest in de smaak valt op Instagram
De prijs bestaat uit een verblijf van een weekend in bungalow per seizoen
• Maximaal 4 volwassenen in Bungalow Lake
of
Maximaal 2 volwassenen en 3 kinderen <12 in Familiebungalow
• Vrijdag: toegang tot de bungalow vanaf 17:00
• Zaterdag: avondmaal in restaurant van de camping
• Zondag: vertrek uit de bungalow vóór 20:00
Aanbieding niet beschikbaar in hoogseizoen
Beschikbaarheid raadplegen

Voorwaarden
De deelnemers moeten verbleven hebben in de camping tijdens het lopende seizoen
Een foto komt slechts in aanmerking voor een enkele prijs. Dat is die van het seizoen waarin ze
wordt gepubliceerd
De foto's moeten zinspelen op de camping, installaties, activiteiten, diensten, omgeving enz.
De foto's worden gepubliceerd op het Instagram-profiel van elke deelnemer
De deelnemer moet Lake Caspe Camping van een etiket voorzien (Instagram-profiel: lakecaspe)
op elke foto en bovendien #LakeCaspe vermelden in het bijschrift
Elke deelnemer kan zoveel foto's publiceren als hij wil
De foto's kunnen door de camping gebruikt worden voor promotiedoeleinden en zijn vrij van
auteursrechten. Indien op de foto's minderjarigen voorkomen, wordt het verstaan dat de camping
de toestemming tot reproductie heeft gekregen van de ouders of wettelijke voogden van de
minderjarigen, op voorwaarde dat ze correct worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
De winnende foto is die met de meeste “likes” in het seizoen van publicatie:
• Lente.
Opening camping – 31 mei
• Zomer.
01 juni – 31 augustus
• Herfst.
01 september – sluiting camping
De camping zal contact opnemen met de deelnemer van wie de foto de meeste “likes” heeft
ontvangen, om hem na verificatie mee te delen dat hij de wedstrijd heeft gewonnen. Tevens zal
met hem het verblijf in de bungalow worden gecoördineerd.
De winnende foto en deelnemer worden bekendgemaakt binnen de 7 dagen na afloop van elk
seizoen.
De winnaar moet de winnende foto in digitaal formaat en met maximale resolutie overhandigen
aan de directie van de camping tijdens het weekend dat de winnaar geniet van de prijs.
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