Actievoorwaarden schrijfwedstrijd 2020: Six Word Stories uit Nederland
Vakantieland
Versie 22 juni
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De Six Word Actie loopt van maandag 15 juni 2020 9.00 uur tot en met
woensdag 1 juli 2020 18.00 uur.
Deze actie in de vorm van een prijsvraag wordt georganiseerd door Ocean
Outdoor Nederland, Locatellikade 1, 1076 AZ te Amsterdam.
Deelname aan de actie houdt in de acceptatie van deze actievoorwaarden.
Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de
website www.oceanoutdoor.nl of www.sixword.nl en worden op
verzoek schriftelijk toegestuurd na toezending van een aan uzelf geadresseerde
en gefrankeerde envelop aan Ocean Outdoor Nederland, Locatellikade 1, 1076
AZ Amsterdam.
De actie houdt in dat deelnemers een zo origineel mogelijke Six Word Story
(korte tekst) inzenden, bestaande uit exact zes woorden (‘Sixwords”),
leestekens niet meegerekend.
Deelname kan door een Sixword in te vullen op de website
www.sixword.nl .
De deelnemer mag maximaal drie Sixwords inzenden.
De actie staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar of ouder.
Medewerkers van Ocean Outdoor, Big Green Egg en Being There zijn van
deelname uitgesloten.
Na afloop van de Sixwords actie kiest een onafhankelijk jury onder leiding van
Kluun uit alle inzendingen een top 3, en 1 uiteindelijke winnaar: de meest
originele Six Word Story uit Nederland Vakantieland.
De top 3 winnaars krijgen een miljoenenpubliek: zijn/haar Six Word Story,
inclusief vermelding van de auteur, op een digitaal scherm van Ocean Outdoor
in Nederland gedurende 1 week.
Daarnaast krijgen de top 3 winnaars ieder een Big Green Egg; nummer 3 een
‘small’ Big Green Egg, nummer 2 een ‘ medium’ Big Green Egg, en nummer 1
een ‘large’ Big Green Egg.
De hoofdprijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
De ingezonden Sixword -op de site www.sixword.nl - die aan het eind van de
actieperiode de meeste likes heeft gekregen, wint de Publieksprijs. Deze
winnaar krijgt zijn/haar Six Word Story, inclusief vermelding van de auteur, op
een digitaal scherm van Ocean Outdoor in Nederland gedurende 1 dag, en
ontvangt een Big Green Egg type Minimax.
De organisatie behoudt zich het recht voor alle dubieuze likes (onder andere
afkomstig van buitenlandse IP adressen, geautomatiseerde likes etc.) te
verwijderen.
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De reclameplaatsing zal geschieden conform de algemene voorwaarden van
Ocean Outdoor, die voorafgaand aan de plaatsing tezamen met een
orderbevestiging op verzoek zullen worden toegestuurd. Ocean Outdoor zal het
tijdstip en de locatie van plaatsing zo spoedig mogelijk bekend maken.
De levering van de Big Green Egg zal in overleg plaatsvinden.
De te plaatsen uiting dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke en
gedragsrechtelijke regelgeving. Ocean Outdoor is nooit aansprakelijk voor de
inhoud van de als hoofdprijs geplaatste uiting en deelnemer zal Ocean Outdoor
volledig vrijwaren voor iedere schadeclaim van derden in verband met de
uiting.
Ocean Outdoor, Big Green Egg en Being There mogen de namen en
inzendingen van de deelnemers publiceren en gebruiken in het kader van
promotie van de actie en/of van Ocean Outdoor/Big Green Egg/Being There.
De deelnemer draagt door inzending eventuele auteursrechten op het Sixword
over aan Ocean Outdoor, en zal op eerste verzoek meewerken aan een
schriftelijke overdrachtsakte.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De prijs is exclusief kansspelbelasting. Kansspelbelasting wordt afgedragen
door Ocean Outdoor.
Ocean Outdoor houdt zich het recht voor de actie aan te passen of te
beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van
het reglement op de website worden geplaatst.
Ocean Outdoor behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich schuldig
maken aan fraude of onrechtmatige beïnvloeding op welke manier dan ook,
zonder opgave van redenen, uit te sluiten van deelname.
Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan Ocean Outdoor
Nederland, en de aan haar gelieerde bedrijven om zijn of haar gegevens te
verwerken en informatie toe te zenden over de producten en/of diensten van
Ocean Outdoor en Big Green Egg. Als de deelnemer deze informatie niet meer
wenst te ontvangen, kan deze contact opnemen met Ocean Outdoor,
Locatellikade 1, 1076 AZ te Amsterdam.
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