Algemene voorwaarden ("Officiële Regels")
voor de Cartoon Network “CN Vlog It 2017” wedstrijd
1. GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN
Turner Broadcasting System Europe Limited, een bedrijf, statutair gevestigd te Turner House, 16
Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom, registered as company number
01927955 (hierna te noemen: “Promotor”), dat het televisiekanaal produceert dat momenteel
Cartoon Network heet (hierna te noemen: “CN”), organiseert een vlogwedstrijd met gratis
deelname, genaamd “CN Vlog It 2017” (de “Wedstrijd”), van 31 juli 2017 (de “Start Datum”)
tot 10 september 2017 (de “Einddatum”) (hierna te noemen: de “Deelnameperiode”), bestaande
uit één eerste ronde met vier (4) weekuitdagingen (hierna ieder afzonderlijk te noemen:
“Weekcompetitie” en gezamenlijk te noemen: de “Weekcompetities” of de “Eerste Ronde”) van
00:00:00 uur GMT op 31 juli 2017 tot 23:59:59 GMT op 27 August 2017 (de “Deelnameperiode
van de Eerste Ronde”) en één finaleronde (de “Finaleronde”) van 00:00:00 GMT op 28 August
2017 tot 23:59:59 GMT op 10 September 2017 (de “Deelnameperiode van de Finaleronde”), op
de website met de URL http://www.cartoonnetwork.nl/vlogit (de “Website”).
De Deelnameperiode van de Eerste Ronde wordt onderverdeeld in vier (4) wekelijkse
deelnameperioden (ieder afzonderlijk te noemen: "Wekelijkse Deelnameperiode"), ieder
beginnend om 00:00:00 uur GMT en eindigend om 23:59:59 uur GMT in één week (ieder zeven
dagen beginnend op 31 juli 2017) van de Wedstrijd. Alle deelnemers die ten minste twee geldige
inzendingen hebben gedaan, ieder in een verschillende Wekelijkse Deelnameperiode, nemen deel
aan de competitie en kunnen worden geselecteerd voor de Finaleronde.
2. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
De Wedstrijd is toegankelijk voor alle inwoners van Nederland en België, met een leeftijd van
minimaal 6 en maximaal 16 jaar, die voor de gehele duur van de Wedstrijd toegang hebben tot
internet, met de uitzondering dat medewerkers van Promotor en diens moeder- en
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en verbonden ondernemingen, hun
vertegenwoordigers en directe familie en alle andere personen die persoonlijk betrokken zijn bij de
Wedstrijd (de "Gevrijwaarde Partijen") niet in aanmerking komen voor deelname.
Alle deelnemers moeten een schriftelijke of gefilmde goedkeuring van een ouder/verzorger hebben
om deel te nemen en deze ouder/verzorger moet akkoord gaan met deze Officiële Regels, zowel
persoonlijk als namens de minderjarige. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd verklaart iedere
deelnemer te zijn gehouden aan deze Officiële Regels en bevestigt hij of zij de vereiste goedkeuring
van een ouder/verzorger te hebben gekregen. Zonder dergelijke goedkeuring, die onderdeel dient te
zijn van het Deelnamemateriaal (zoals verderop omschreven), is een deelname niet geldig.
De deelname aan iedere Weekcompetitie is beperkt tot één (1) inzending per persoon. Als een
deelnemer probeert om de deelnamelimiet te overschrijden door meerdere/verschillende emailadressen of identiteiten te gebruiken of op welke andere manier dan ook, worden alle
inzendingen van die deelnemer ongeldig verklaard en wordt die deelnemer uitgesloten van verdere
deelname aan de Wedstrijd.
3. INSCHRIJVING
De deelname is online en dient te geschieden volgens de instructies voor de Wedstrijd die via de
Website worden gegeven. Deelnemers moeten hun ouder/verzorger vragen het Deelnamemateriaal
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(zoals verderop omschreven) in te sturen en deze ouder/verzorger dient deze Officiële Regels te
lezen en hiermee akkoord te gaan. Het gebruik van geautomatiseerde middelen om deel te nemen
aan de Wedstrijd, leidt tot diskwalificatie.
De deelnemers dienen iedere vlog te uploaden op de Website of op hun eigen bestaande YouTubekanaal (en vervolgens een link te plaatsen via de Website). In deze vlog bespreken ze een door
Promotor bepaald weekthema, op een passende manier, voor een Cartoon Network-publiek (in de
vlog mag niet worden gevloekt, er mag geen commerciële muziek worden afgespeeld en er mogen
geen IP's van andere deelnemers worden genoemd). De weekthema's worden bekendgemaakt aan
het begin van iedere Weekcompetitie. Voorwaarde voor een geldige deelname aan de Eerste Ronde
is dat de deelnemer ten minste twee vlogs instuurt/uploadt, voor twee van de vier aangeboden
Weekcompetities.
De ouder/verzorger van de deelnemer dient bij iedere inzending een ondertekend
vrijwaringsformulier, zoals beschikbaar op de Website, te uploaden op de Website, of een filmpje
van zichzelf te uploaden waarin hij of zij het volgende zegt:
'Ik ben [voor- en achternaam] en ik ben de [moeder/vader/verzorger] van [voornaam van het
kind]. Ik heb de algemene voorwaarden van deze wedstrijd gelezen en ga hiermee akkoord.'
Inzendingen zonder ondertekend vrijwaringsformulier of bovenstaande, mondelinge verklaring van
de ouder/verzorger (een "Vrijwaring") zijn niet geldig. Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat
alleen de deelnemer in het filmpje in beeld komt. Inzendingen waarin enige andere persoon in beeld
komt (met uitzondering van de ouder/verzorger die bovenstaande verklaring geeft), zijn niet geldig.
Als een deelnemer wordt aangewezen als Winnaar van de Eerste Ronde (zoals verderop
omschreven), neemt deze deel aan de Finaleronde door een nieuwe vlog te uploaden op de Website
en/of zijn of haar eigen YouTube-kanaal, waarin de deelnemer praat over de (Prijs voor de Eerste
Ronde zoals verderop omschreven) Meet&Greet (zoals verderop omschreven) met de Ambassadeur
(zoals verderop omschreven).
Door deel te nemen aan de Wedstrijd bevestigen alle deelnemers dat alle gegeven informatie
compleet, correct en niet misleidend is. Promotor behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht,
op ieder moment tijdens het evenement, deelnemers te diskwalificeren als wordt geconstateerd dat
de deelnemer zich niet heeft gehouden aan deze Officiële Regels of zich onsportief of storend heeft
gedragen. De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd geadresseerde,
incomplete, verloren, te late, onleesbare of niet bezorgbare inzendingen en technische storingen of
hardware- en softwarestoringen van welke aard dan ook, verbroken of niet beschikbare
netwerkverbindingen, mislukte, incomplete, vervormde of vertraagde computeroverdracht of andere
fouten of problemen waardoor de mogelijkheid van deelnemers om aan de Wedstrijd deel te nemen,
wordt beperkt of beïnvloed. De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor andere
menselijke, mechanische, elektronische, computer- of netwerkgerelateerde of typografische fouten,
drukfouten of andere fouten of problemen, van welke aard dan ook, die verband houden met de
Wedstrijd, inclusief, zonder beperking, fouten of problemen die kunnen ontstaan in verband met de
administratie van de Wedstrijd, het deelnameproces, de bekendmaking van de prijs of ander
materiaal dat verband houdt met de Wedstrijd. De Gevrijwaarde Partijen geven geen garantie dat de
Website en/of het spel geen IT-fouten bevatten of dat gevonden fouten worden verholpen; ook
kunnen zij niet garanderen dat de Website en/of websites waarnaar op de Website wordt verwezen,
geen virussen of andere componenten bevatten die de computerapparatuur en/of gegevens van de
deelnemers kunnen beschadigen. In geval van sabotage, overmacht, terrorisme of dreiging daarvan,
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computervirussen of andere omstandigheden of oorzaken buiten de macht van Promotor waardoor
de integriteit, administratie, beveiliging en deugdelijke uitvoering van de Wedstrijd in gevaar
komen, behoudt Promotor zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Wedstrijd (of een deel
daarvan) te wijzigen, annuleren of onderbreken. In geval van annulering behoudt Promotor zich het
recht voor om te kiezen uit alle geldige, niet-verdachte inzendingen die Promotor heeft ontvangen
voordat de oorzaak van de annulering optrad. Valse of misleidende inzendingen of handelingen
leiden tot diskwalificatie.
Na moderatie verschijnen alle geldige vlogs in een daarvoor bestemd overzicht op de Website
en kunnen deze worden gepubliceerd op de officiële YouTube-pagina van CN.
Internetbezoekers kunnen de vlogs een 'like' geven.
4. WINNAARS
Er worden drie (3) winnaars van de Eerste Ronde aangewezen (ieder afzonderlijk een "Winnaar
van de Eerste Ronde" en gezamenlijk de "Winnaars van de Eerste Ronde" te noemen).
Deze drie Winnaars van de Eerste Ronde krijgen dan toegang tot de Finaleronde. Er wordt één (1)
winnaar van de Finaleronde aangewezen (de "Winnaar van de Finaleronde").
De Winnaars van de Eerste Ronde en de Winnaar van de Finaleronde worden gekozen door een
CN-jury, bestaande uit de Vlog-ambassadeur van CN (zoals verderop omschreven) en het
lokale CN-team, die alle geldige en correcte inzendingen beoordeeld op de volgende criteria:
-

dekking van het weekthema zoals hierboven omschreven;
originaliteit van de inzendingen;
opmaak;
camerawerk;
redactie- en moderatievaardigheden;
totaal aantal keren dat het filmpje is bekeken en aantal likes dat de vlog heeft gekregen.

De beslissing van Promotor is in alle opzichten definitief en bindend.
Alle deelnemers die in de Wedstrijd worden aangewezen als Winnaar van de Eerste Ronde en/of
Winnaar van de Finaleronde, worden gecontroleerd op deelnamerecht en op naleving van deze
Officiële Regels. Een deelnemer is geen winnaar tenzij en totdat is bevestigd dat de deelnemer
deelnamegerechtigd is en volledig heeft voldaan aan deze Officiële Regels.
5. PRIJZEN
Iedere Winnaar van de Eerste Ronde ontvangt:
-

-
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In Nederland Een “Meet&Greet” in Hilversum met de Nederlandse Vlogambassadeurs van CN, Bonnie Nottroth en Nino Wilkes (de "Vlog-ambassadeur van
CN" of de "Ambassadeur"), tussen 28 augustus en 10 september 2017 (afhankelijk van
de beschikbaarheid van de Ambassadeur), inclusief vervoer per bus of trein (tot een
maximumwaarde van [€50] voor de Winnaar van de Eerste Ronde en één ouder/verzorger
(de "Meet&Greet");
In België Een “Meet&Greet” ofwel in Bornem ofwel in Antwerpen met de Belgische
Vlog-ambassadeurs van CN, Morgane Eyletten en Senne Deman (de "Vlogambassadeur van CN" of de "Ambassadeur"), tussen 28 augustus en 10 september
2017 (afhankelijk van de beschikbaarheid van de Ambassadeur), inclusief vervoer per bus

-

of trein (tot een maximumwaarde van [€50] voor de Winnaar van de Eerste Ronde en één
ouder/verzorger (de "Meet&Greet");
1 CN-goodiebag met CN-producten en -gadgets, naar eigen oordeel geselecteerd door
Promotor (maximumwaarde EUR 50);
De winnaars van de eerste ronde in Nederland ontvangen een jaarabonnement op Stoer!
De winnaars van de eerste ronde in België ontvangen een Kipling prijzenpakket

(gezamenlijk de "Prijs voor de Eerste Ronde" genoemd en alle Prijzen voor de Eerste Ronde
worden "Prijzen voor de Eerste Ronde" genoemd).
De Winnaars van de Eerste Ronde dienen op een bepaalde datum, afhankelijk van de
beschikbaarheid van de Ambassadeur en door Promotor naar diens inzicht te bepalen, beschikbaar
te zijn voor de Meet&Greet en dienen hun aanwezigheid te bevestigen binnen 3 dagen na ontvangst
van de uitnodiging via e-mail of telefoon.
De Winnaar van de Finaleronde ontvangt:
-

-

Een optreden als officiële gastvlogger voor CN op de bedrijfswebsite en sociale websites
van CN, zoals de CN-website en het YouTube-kanaal van CN;
Persoonlijke wedstrijd op de CN-website, het YouTube-kanaal van CN, de Facebook-pagina
van CN en de Instagram-pagina's van CN, gedurende een periode van minimaal 3 maanden;
Versnelde toegang tot het laatste CN-nieuws en de nieuwste CN-evenementen en producten;
De hoofdprijswinnaars in Nederland en België ontvangen een ASUS VivoBook laptop, met
een waarde rondom €500
De hoofdprijswinnaar in Nederland ontvangt een Identity Games spellenpakket, een
Hellendoorn seizoenspas, een Warner Games videogame pakket, een Nintendo 2DS XL met
Hey! Pikmin en Miitopia
De hoofdprijswinnaar in België ontvangt een Kipling prijzenpakket

(gezamenlijk te noemen: de "Prijs voor de Finaleronde").
Promotor verbindt geen enkele garantie aan de prijzen, impliciet of expliciet. Alle niet omschreven
details omtrent de prijzen zijn door Promotor naar eigen oordeel in te vullen. Promotor behoudt zich
het recht voor om, naar eigen inzicht, een prijs (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs van
vergelijkbare of grotere waarde. Op de prijzen zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende
fabrikant, leverancier en/of beheerder van toepassing. De prijzen dienen te worden geaccepteerd
"zoals ze zijn" of te worden geweigerd. Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor
een ander artikel of geld.
Partijen komen overeen dat, als een prijs wordt toegekend aan een minderjarige, de prijs wordt
aangeboden aan zijn of haar ouder/verzorger of aan de (minderjarige) winnaar met de schriftelijke
goedkeuring van zijn of haar ouder/verzorger.
De Winnaars van de Eerste Ronde krijgen bericht binnen achtenveertig (48) uur na het einde van de
Deelnameperiode van de Eerste Ronde en de Winnaar van de Finaleronde krijgt bericht binnen
achtenveertig (48) uur na het einde van de Deelnameperiode van de Finaleronde. Dit bericht wordt
verstuurd naar het e-mailadres dat bij de deelname is opgegeven. Deelnemers dienen ervoor te
zorgen dat het e-mailadres dat zij bij de deelname opgeven, correct is en werkt. Promotor kan na
deze e-mail één (1) keer telefonisch contact opnemen met de ouder/verzorger van de deelnemers
(via het telefoonnummer dat bij de deelname is opgegeven).
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Alle Winnaars van de Eerste Ronde en hun ouders/verzorgers dienen binnen drie (3) dagen na
dergelijk contact te bevestigen dat ze de prijs accepteren, door de volgende gegevens door te geven:
naam, beschikbaarheid voor de Meet&Greet met de Ambassadeur en postadres voor de bezorging
van de prijs.
De Winnaar van de Finaleronde en zijn of haar ouder/verzorger dienen binnen zeven (7) dagen
na dergelijk contact te bevestigen dat ze de prijs accepteren, door hun naam door te geven en een
exemplaar van de standaardovereenkomst die samen met het winnaarsbericht via e-mail aan de
ouder/verzorger wordt toegestuurd, te ondertekenen en te retourneren als noodzakelijk bewijs en als
toezegging van de deelnemer om een officiële gastvlogger te worden voor CN (“Contract”).
Als een winnaar verzuimt om binnen de gestelde termijn bovenstaande bevestiging te geven of, in
het geval van de Winnaar van de Finaleronde, om een ondertekend exemplaar van het Contract
retour te sturen, verliest de winnaar zijn recht op alle delen van de Prijs en is Promotor gerechtigd
een andere winnaar te selecteren. Tevens is Promotor gerechtigd om, naar eigen inzicht, zonder
voorafgaande kennisgeving, de toekenning van een prijs te annuleren als de prijs niet kan worden
bezorgd op het door de winnaar opgegeven adres en de organisator ondanks redelijke pogingen niet
in staat is om de informatie te achterhalen die nodig is om de prijs te bezorgen. In dat geval is
Promotor genoodzaakt de toekenning van de prijs te annuleren, zonder dat de betrokken persoon
daardoor recht heeft op enige vergoeding, en is Promotor gerechtigd een andere winnaar te
selecteren.
6.
DEELNAMEMATERIAAL,
EIGENDOMSRECHTEN

GEGEVENS

en

INTELLECTUELE

Als onderdeel van de Wedstrijd dient de deelnemer bij deelname:
a. Een vlog, in de lokale taal en met het thema van de betreffende week, in te sturen door deze
te uploaden via de Website. Het thema van de vlog is in de Eerste Ronde het thema zoals
bepaald in de Weekcompetitie en in de Finaleronde een verslag van de 'Meet&Greet'
gewonnen als Prijs voor de Eerste Ronde. Het vlogbestand mag niet groter zijn dan 100 MB
en dient te worden ingestuurd in een van de volgende bestandsindelingen: mp4, m4v, avi,
mov, wmv, webm, 3gp of mpg. Het filmpje van de vlog mag niet langer duren dan 5 minuten.
b. het volgende aan Promotor op te sturen:
aa. Zijn of haar voornaam (en bijnaam/artiestennaam indien van toepassing);
bb. voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de ouder/verzorger van
de deelnemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met
de winnaars;
cc. de schriftelijke goedkeuring van de ouder/verzorger of gefilmde goedkeuring zoals
omschreven in paragraaf 3.
((a) en (b) vormen gezamenlijk het “Deelnamemateriaal”).
Deelnemers en ouders/verzorgers die namens deelnemers optreden, accepteren dat de vlogs
mogelijk moeten worden bewerkt, aangepast of gewijzigd, naar het inzicht van Promotor, en
verlenen Promotor het recht om dergelijke bewerkingen, aanpassingen of wijzigingen aan te
brengen.
Ouders/verzorgers gaan, zowel persoonlijk als namens deelnemers, akkoord met het feit dat
zij/deelnemers geen recht hebben op enig(e) betaling, krediet, kennisgeving, toekenning of andere
vergoeding of beloning voor enig gebruik van het Deelnamemateriaal door Promotor of voor
afgeleide werken die naar aanleiding van de vlogs worden vervaardigd.
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Door deel te nemen aan deze Wedstrijd geven ouders/verzorgers, namens de deelnemers, aan
Promotor en diens licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde
gebruikers, een onbeperkt, wereldwijd, oneindig en onherroepelijk, overdraagbaar, royaltyvrij recht
om het ingestuurde Deelnamemateriaal of een deel daarvan, inclusief de voornaam en/of
bijnaam/artiestennaam (indien van toepassing) van de deelnemer, te gebruiken op de Website en/of
een YouTube-pagina van CN en/of een account in bezit of beheer van Promotor of diens gelieerde
ondernemingen, op de wijze zoals bedoeld in deze Officiële Regels.
Promotor gebruikt het Deelnamemateriaal en eventuele persoonlijke gegevens van de deelnemers
en hun ouders/verzorgers voor een goede uitvoering van de Wedstrijd en om de prijzen te bezorgen.
Verdere informatie over hoe Promotor de persoonlijke gegevens verwerkt, is te vinden in het
privacybeleid van Promotor, dat te raadplegen is op URL http://www.cartoonnetwork.nl/privacypolicy. Voor de implementatie en het beheer van de Wedstrijd kan Promotor de gegevens
overdragen aan zijn moeder- of dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.
Deelnemer en zijn of haar ouder/verzorger verklaren door het Deelnamemateriaal in te sturen,
respectievelijk door het Vrijwaringsformulier te ondertekenen:
a. dat zij volledig gerechtigd en bevoegd zijn om het Deelnamemateriaal te uploaden;
b. dat met het Deelnamemateriaal geen handelsmerkrechten, auteursrechten of andere
eigendomsrechten van derden worden geschonden;
c. dat zij alle rechten en toestemmingen hebben om het Deelnamemateriaal te gebruiken en
Promotor toestemming te geven om dit te gebruiken op de wijze zoals bedoeld in deze
Wedstrijd en deze Officiële Regels.
7. ALGEMENE REGELS
De Gevrijwaarde Partijen wijzen uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid van de hand voor alle
claims, acties, vorderingen en/of aansprakelijkheid voor letsel, schade of verlies als gevolg van of
verband houdend met de deelname aan deze Wedstrijd (ongeacht de oorzaak van dergelijk(e) letsel,
schade of verlies), Promotors gebruik van film en/of de bezorging en/of het daaropvolgende gebruik
of misbruik van de toegekende prijzen (inclusief, zonder beperking, ieder vervoer en iedere activiteit
in verband hiermee). Voor alle duidelijkheid, de Gevrijwaarde Partijen wijzen niet de
aansprakelijkheid van de hand voor sterfgevallen of lichamelijk letsel veroorzaakt door hun
nalatigheid of in verband met fraude.
Geschillen en klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen te worden gericht aan Cartoon
Network CN Vlog It Promotion 2017, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F
7HS, UK en moeten worden ingediend binnen 90 dagen na de Einddatum van de Wedstrijd.
Promotor behoudt zich het recht voor om deze Wedstrijd (inclusief, zonder beperking, de
aangeboden prijzen) te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren als Promotor dat naar
eigen inzicht nodig acht; Promotor kan hiervoor op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld.

Op deze Officiële Regels is het recht van Nederland en België van toepassing. Geschillen en claims
die voortvloeien uit of verband houden met deze Officiële Regels (inclusief niet-contractuele
geschillen en claims) en waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de
niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde Nederlandse en Belgische rechtbank.
Promotor: Turner Broadcasting System Europe Limited.
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