W EDSTRIJDREGLEMENT
"Het Kasteel van de Verbeelding "

ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE
EURO DISNEY ASSOCIES SCA, gevestigd en kantoorhoudende aan de Rue de la Galmy 1, 77700 CHESSY
(de "Organisator"), organiseert van 6 februari 2014 tot 24 februari 2014 (de “Einddatum ”) een wedstrijd
genaamd "Fantasiekasteel" (de "W edstrijd"), waarop dit reglement (het "Reglement") van toepassing is.
ARTIKEL 2 – DE WEDSTRIJD
2.1 Voor deze Wedstrijd worden kinderen die voldoen aan de hieronder genoemde leeftijdsgrenzen en
toestemming krijgen van hun ouders/wettelijke voogden uitgenodigd (i) een kasteel te tekenen of (ii) een
miniatuurmodel van een kasteel te bouwen. De ouders/wettelijke voogden nemen namens hun kinderen aan de
Wedstrijd deel door de Organisator op de hieronder genoemde wijze een scan van de tekening of een foto van het
miniatuurmodel toe te zenden.
Winnende tekeningen en miniatuurmodellen zullen worden gebruikt als inspiratie voor een deel van het tijdelijke
Fantasiekasteel, dat gebouwd zal worden op een publieke locatie in de regio Parijs/Île-de-France. Tekeningen en
foto's van miniatuurmodellen kunnen ook worden tentoongesteld in Disneyland Paris en/of op andere door de
Organisator gekozen locaties (inclusief het internet), bijvoorbeeld als fresco.
2.2 Deelnemers mogen met meerdere Inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) aan de Wedstrijd deelnemen.
ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
3.1 Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke ingezetene van Nederland tussen de
3 en 8 jaar oud ("Deelnemer") kan aan de wedstrijd deelnemen. Medewerkers van de Organisator en van het
reclamebureau (BETC), alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
3.2 Om aan de Wedstrijd deel te nemen, dienen de ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers voor de
Einddatum:
Naar het volgende URL-adres te gaan: www.fantasiekasteel.nl (het “Platform”);
• Het op dit Platform aanwezige formulier in te vullen (het “Deelnameformulier”);
• De gescande tekening of de foto van het miniatuurmodel van de Deelnemer in te zenden volgens de
instructies op het Platform.
3.3 Inzendingen zijn alleen geldig indien:
• Alle verplichte velden op het Deelnameformulier correct en in overeenstemming met dit Reglement zijn
ingevuld.
• De Inzending niet is vervaardigd met gebruik van software en/of met enige wijze van automatische
deelname. Dergelijke inzendingen worden van deelname uitgesloten.
3.4 Tekeningen en miniatuurmodellen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Ze moeten zijn gemaakt door een kind tussen de 3 en 8 jaar oud;
• Het moeten originele werkstukken zijn;
• Ze mogen geen handelsmerken, logo's, afbeeldingen of andere onderdelen bevatten waarvan de rechten
bij een derde partij liggen.
3.5 Gescande tekeningen en foto's van miniatuurmodellen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Bestandsformaat: .jpg .png .pdf
• Maximale bestandsgrootte: 3 MB
3.6 Winnaars (zoals hieronder gedefinieerd) en hun ouders/wettelijke voogden dienen op de volgende data
beschikbaar te zijn:
• Tussen 1 maart 2014 en 15 maart 2014, om gefilmd en vastgelegd te worden tijdens een interview met de
Organisator over hun deelname aan de Wedstrijd;
• Tussen 9 mei 2014 en 11 mei 2014 om het Fantasiekasteel te komen ontdekken. Op deze data dienen zij
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ook beschikbaar te zijn voor foto- en filmopnames.
ARTIKEL 4 – HET VASTSTELLEN VAN DE WINNAARS
4.1 De jury wordt voorgezeten door de architect van het tijdelijke Fantasiekasteel en bestaat verder uit bij de bouw
van het tijdelijke Fantasiekasteel betrokken professionals binnen BETC en de Organisator, of van een van hun
onderaannemers.
4.2 De jury kiest op 24 februari 2014 drie (3) winnende Inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) en houdt daarbij
rekening met de volgende criteria:
• Oorspronkelijkheid;
• Creativiteit;
• Technische haalbaarheid van het gebruik van de tekeningen en/of de foto's van miniatuurmodellen als
inspiratie voor de bouw van een deel van het tijdelijke Fantasiekasteel.
4.3 Met "Inzending" wordt in dit Reglement verwezen naar de tekening en/of het miniatuurmodel dat door de
Deelnemer is gemaakt en/of de door de ouder/wettelijk voogd van de Deelnemer gemaakte foto van het
miniatuurmodel.
4.4 Deelnemers van wie de Inzendingen door de jury zijn gekozen en die de in Artikel 4.6 genoemde
documenten binnen de vastgestelde tijd hebben verstrekt, worden tot winnaars uitgeroepen (“W innaars”).
4.5 De Organisator stelt de aangewezen Winnaars binnen 48 uur via e-mail op de hoogte (tenzij meer tijd nodig
is om te controleren of dit Reglement is nageleefd) en bevestigt de aard van de prijzen.
4.6 De Winnaars dienen de Organisator binnen drie (3) dagen vanaf de datum dat er door de Organisator
contact met hen is opgenomen de volgende documenten te verstrekken:
• Een kopie van een bewijs van hun status als ouder/wettelijk voogd van de Deelnemer (bijv. afschrift van
een geboorteakte);
• Een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder/wettelijk voogd (bijv. paspoort, rijbewijs);
• Een kopie van het Reglement met op elke pagina de initialen van de ouder/wettelijk voogd van de
Deelnemer en de woorden "gelezen en akkoord" en met op de laatste pagina de voornaam,
achternaam en handtekening van de ouder/wettelijk voogd van de Deelnemer.
Alle hierboven genoemde documenten dienen te worden ingescand en via e-mail te worden verzonden
naar het volgende adres: dlp.marketing.direct@disney.com
4.7 Bij de Organisator kan op het onderstaande adres schriftelijk een lijst met Winnaars worden aangevraagd
(onder vermelding van “Castle of Imagination - Winners List” en met toevoeging van een aan de aanvrager zelf
geadresseerde envelop):
Euro Disney Associés SCA, Service Marketing Direct et Internet, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée,
Cedex 04, Frankrijk.
ARTIKEL 5 – PRIJZEN
5.1 Winnaars ontvangen elk de volgende prijzen:
• Hun inzending zal worden gebruikt als inspiratie voor de bouw van een deel van het Fantasiekasteel. Welk
deel van de Inzending ter inspiratie zal worden gebruikt, wordt uitsluitend door de Organisator besloten;
• Een verblijf van 2 nachten en 3 dagen in een 3-sterren Disney Hotel in de periode van 9 tot 11 mei 2014.
Deze prijs geldt voor de Winnaar, de ouder/wettelijk voogd van de Winnaar en maximaal 2 extra gasten, en
is inclusief toegangskaarten voor beide Disney Parken (het Disneyland® Park en het Walt Disney Studios®
Park) en volpension. Gedurende hun verblijf worden de Winnaars en hun gasten uitgenodigd het tijdelijke
Fantasiekasteel te komen ontdekken tijdens een onthullingsceremonie. De prijs heeft een waarde van
circa: € 1.446,07 excl. btw / € 1.590,68 incl. btw.
5.2 De reis naar en van Disneyland Paris dient door de ouders/wettelijke voogden van de Winnaars zelf te worden
geregeld.
5.3 Van de prijs uitgesloten zijn kosten die niet specifiek in dit Reglement als deel uitmakend van de prijs vermeld
zijn, met name (maar niet uitsluitend) kosten voor eten, drinken, vervoer, telefoonkosten, roomservice, wasservice,
optionele excursies, fooien, souvenirs en andere incidentele uitgaven. Deze kosten komen ten laste van de
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ouder/wettelijk voogd van de Winnaar en/of hun gasten zelf.
ARTIKEL 6 - AANVAARDING EN WIJZE VAN LEVERING VAN DE PRIJZEN
6.1 De aan de Winnaars aangeboden prijzen dienen door de ouder(s)/wettelijk(e) voogd(en) van de Winnaars te
worden aanvaard zoals ze worden aangeboden en mogen niet worden overgedragen, niet worden ingeruild voor
een andere zaak of voor geld en niet worden teruggegeven. Prijzen worden alleen aangeboden aan Winnaars en
ouder(s)/wettelijk(e) voogd(en) die de in Artikel 4 hierboven genoemde documenten hebben ingevuld, getekend en
bij de Organisator hebben ingeleverd.
6.2 Prijzen die betrekking hebben op het verblijf worden in het hotel uitgereikt na overlegging van een bewijs van
identiteit van de Winnaars en hun ouder/wettelijk voogd.
6.3 De Organisator behoudt zich het recht voor een prijs te mogen vervangen door een andere prijs met een gelijke
of hogere waarde.
ARTIKEL 7 - BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd op elk moment en geheel naar eigen goeddunken te
beperken, te wijzigen of te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden en zonder gehouden te zijn
aan enige vorm van schadevergoeding.
7.2 Deelname aan de Wedstrijd veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het
internet, met name wat betreft de technische prestaties, de tijd die benodigd is voor het raadplegen, zoeken en
verzenden van informatie, het risico op onderbrekingen en, meer algemeen, de met elke internetverbinding en
verzending gepaard gaande risico's, het gebrek aan bescherming tegen het mogelijk omleiden van bepaalde
gegevens en het risico op infectie met mogelijke virussen die in een netwerk circuleren.
7.3 De Organisator is derhalve in geen enkel geval verantwoordelijk te stellen voor onder meer, doch niet
uitsluitend, het volgende:
• het verzenden en/of ontvangen van gegevens en/of informatie via het internet,
• internetstoringen die een soepel verloop van de Wedstrijd in de weg staan,
• het niet-functioneren van verbindingshardware of communicatielijnen,
• verlies van papieren of elektronische post en, meer algemeen, het verlies van gegevens,
• het functioneren van software,
• de gevolgen van een virus, computerfout, onregelmatigheid of technisch falen,
• schade veroorzaakt aan een computer van de Deelnemer,
• falen van techniek, hardware of software, waardoor deelname aan de Wedstrijd niet mogelijk was of werd
belemmerd of het systeem van de Deelnemer is aangetast.
7.4 Het is aan de ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers om alle gepaste maatregelen te nemen om hun
eigen gegevens en/of de software op hun computerapparatuur tegen aanvallen te beschermen. Personen die met
het Platform verbinding maken en alle ouders/wettelijke voogden van Deelnemers die namens de Deelnemer aan
de Wedstrijd deelnemen, doen dit geheel op eigen risico.
ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS
8.1 Geschillen of aanspraken met betrekking tot deelname aan de Wedstrijd en de bepalingen in dit Reglement
worden enkel in behandeling genomen wanneer de Organisator daar binnen twee kalendermaanden na de
Einddatum schriftelijk van in kennis wordt gesteld.
8.2 Over de keuze van de jury kan niet worden gediscussieerd. De uitslag van de Wedstrijd is definitief. Over
deze uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
8.3 Deelname aan de Wedstrijd veronderstelt volledige aanvaarding van de in dit Reglement vermelde bepalingen.
Geschillen met betrekking tot de interpretatie daarvan worden door de Organisator beslecht naar eigen
goeddunken en zonder mogelijkheid tot beroep.
ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 De ouders/wettelijke voogden van de Winnaars verlenen de Organisator toestemming tot het publiceren van
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hun voornaam, achternaam en woonplaats en van die van de Winnaars, zonder hierdoor aanspraak te kunnen
maken op enige vorm van schadeloosstelling of compensatie.
9.2 De ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers garanderen dat niets in hun Inzending inbreuk maakt op de
auteursrechten, privacyrechten, uitvoeringsrechten, morele rechten of andere rechten van derden (met inbegrip
van, doch niet uitsluitend, personen die in de Inzending te zien zijn), dat geen verdere instemming, toestemming of
betaling nodig is, en dat zijn van elke persoon die in de Inzending te zien is toestemming verkregen hebben.
9.3 De ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers verlenen de Organisator, het moederbedrijf,
dochterondernemingen en verbonden en gelieerde ondernemingen, alsmede hun respectieve licentiehouders,
opvolgers, agenten en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “Euro Disney”) onherroepelijk, onvoorwaardelijk en
kosteloos het niet-exclusieve recht op het wereldwijd vrij gebruiken en exploiteren van de volledige op het Platform
geüploade Inzending, of een deel daarvan, met inbegrip van alle met deze Inzending ingezonden onderschriften,
content of materiaal en alle rechten met betrekking tot de Inzending (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het
auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten), voor een periode van achttien (18) maanden, gerekend
vanaf de Einddatum (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gebruik in commercials, in gedrukte media of
publicaties, op het internet, op televisie, in merchandise, op radiosystemen, op dvd's, in sociale media, in online
webcasts en Podcasts en voor elk aanvullend marktgebruik), en in alle vormen voor promotionele, publiciteits-,
entertainment- of reclamedoeleinden.
9.4 De ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers gaan ermee akkoord dat de Inzending gebruikt kan worden
als inspiratie voor de bouw van een deel van het tijdelijke Fantasiekasteel.
9.4 De ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers begrijpen en gaan ermee akkoord dat Euro Disney niet
verplicht is tot het uitoefenen van de rechten die Euro Disney in dit Artikel 9 worden toegekend, noch verplicht is
hen op enig moment het recht op goedkeuring, naamsvermelding of facturering toe te kennen.
9.5 De ouders/wettelijke voogden van de Deelnemers gaan ermee akkoord dat de Inzending door Euro Disney, en
geheel naar eigen goeddunken van Euro Disney, kan worden bewerkt, aangepast, uitgebreid, gerangschikt,
gereproduceerd, gejuxtaponeerd en anderszins herzien kan worden, om welke reden en op welke wijze ook.
ARTIKEL 10 - INTERNETVERBINDING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De voor deze Wedstrijd verzamelde persoonlijke gegevens worden behandeld overeenkomstig de Franse wet van
6 august 2004 inzake de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke
gegevens. Deelnemers worden hierbij geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens die voor deze Wedstrijd
worden vastgelegd noodzakelijk zijn om hun Inzending te laten meedingen. Deelnemers hebben het recht hun
persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen (onder voorbehoud van een legitieme reden). Een
verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend bij Euro Disney Associés SCA, Service Marketing Direct et
Internet, BP 100, 77777 Marne-la-Vallée, Cedex 04, Frankrijk.
Deelnemers en hun ouders/wettelijke voogden dienen voor toegang tot het Platform te beschikken over een
internetverbinding. In het geval dat Deelnemers en hun ouders/wettelijke voogden niet over de software
beschikken die nodig is om op het Platform te navigeren, wordt hen gevraagd deze van de verstrekte webadressen
te downloaden.
ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT
Met uitzondering van het bepaalde in Artikel 10 is op dit Reglement Nederlands recht van toepassing.
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