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Wat houdt de prijs in? 
1. In de wedstrijd wordt één "gratis initiatievlucht" verloot. 
2. Technisch gezien is de prijs een waardebon (waarde 38 euro) om gratis opgesleept te worden door het sleepvliegtuig 

tijdens een LUAC initiatievlucht in tweezitter zweefvliegtuig met instructeur. De duur van de vlucht kan variëren, maar in elk 
geval is het verdere verloop van de vlucht eveneens gratis. 

3. De waardebon is persoonlijk en op naam van de winnaar en kan niet doorgegeven worden. 
4. De waardebon is geldig tot 30 juni 2021. Dit is de uiterste datum van de vlucht waarvoor hij kan gebruikt worden. 
5. Om deze waardebon te kunnen verzilveren dient de winnaar ingeschreven te zijn of zich alsnog in te schrijven als LUAC 

Start-to-Fly lid. Dit is gratis voor studenten en scholieren op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een KU Leuven 
sportkaart voor het lopend academiejaar. Wie geen student/scholier is of geen sportkaart heeft betaalt een klein lidgeld. 
Meer details hierover vind je op https://www.luac.be/site/?q=node/43  

Wie kan deelnemen? 
6. Iedereen die op datum van de prijstrekking (13 oktober 2020) (1) nog nooit bij LUAC een vlucht heeft gemaakt, (2) een 

verblijfplaats heeft in België, (3) minstens 14 jaar oud is, (4) niet groter dan 1.90 m is, (5) maximum 90 kg weegt, 
(6) Nederlands Engels of Frans verstaat, en (7) voldoende gezond is om op een veilige manier mee te vliegen, mag 
deelnemen. (8) Minderjarigen dienen de toelating van een ouder of voogd te hebben. 

7. Wie niet voldoet aan een of meerdere van deze voorwaarden is uitgesloten van deelname. 

Hoe neem je deel? 
8. Like op Facebook het LUAC evenement “Info avond zweefvliegen van 6 oktober 2020”. Enkel likes die zijn uitgebracht tot 

6 oktober 2020 20u komen in aanmerking voor de wedstrijd. 
9. Of kom persoonlijk naar het LUAC evenement “Info avond zweefvliegen van 6 oktober 2020”. Het vindt plaats om 20 uur op 

het adres Celestijnenlaan 300, 3001 Heverlee. Op het COVID-19 contact tracing formulier kun je aankruisen dat je wenst 
deel te nemen aan de wedstrijd. Deelname is echter niet verplicht. 

10. Verdubbel je kansen door het evenement zowel te liken als er naartoe te komen. 

Wanneer en hoe weet je dat je gewonnen hebt?  
11. De winnaar wordt door een onschuldige hand getrokken op de eerste theorieles van de initiatiecursus op 13 oktober 2020. 

Zie meer details op  https://www.luac.be/site/?q=node/47  
12. De winnaar wordt gepubliceerd op www.luac.be (enkel voornaam en eerste letter familienaam) en indien mogelijk 

persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Hoe kan je je prijs in ontvangst nemen? 
13. De winnaar legt contact met LUAC stuurt het ingevuld en ondertekend Start-to-Fly inschrijvingsformulier terug. Op basis 

daarvan zal gecontroleerd worden of de winnaar aan de deelname voorwaarden voldoet. 
14. Vervolgens ontvangt de winnaar de waardebon en alle praktische informatie per email. 
15. Op een moment naar keuze bevestigt de winnaar zijn/haar aanvraag tot Start-to-Fly lidmaatschap, hetzij door (1), een foto 

of scan van de voor- en achterkant van zijn/haar studentenkaart met bewijs van sportkaart door te mailen, ofwel door (2) het 
Start-to-Fly lidgeld te storten. 

16. Vervolgens krijgt de winnaar een gebruikersaccount op www.luac.be en kan via dat kanaal een reservatie maken voor 
zijn/haar vlucht. De waardebon dient op het ogenblik van de vlucht afgegeven te worden aan de instructeur. 

Overige bepalingen 
17. Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijd voor het LUAC 

evenement “Info avond zweefvliegen van 6 oktober 2020”, en de organisator van deze wedstrijd (LUAC vzw, voorts in dit 
reglement “LUAC” genoemd). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen. 

18. Deze wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of 
georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de wedstrijd verstrek je dan ook niet aan 
Facebook maar aan LUAC. 

19. De wedstrijd heeft een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden 
uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd worden door de wedstrijdleiding van LUAC. 

20. Er wordt geen communicatie over de wedstrijd gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail. De wedstrijd 
wordt gratis aangeboden en doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van LUAC. Bijgevolg is elke 
aansprakelijkheid vanwege LUAC tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. LUAC aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar 
niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-
mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie, verlies van brieven of postpakketten. 

21. Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door LUAC. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen 
enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep. 

22. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de 
geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 
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