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SPAARACTIE BOULEVARD SOLAR 2021 – 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Artikel 1: Doel 
De spaaractie Boulevard Solar 2021 is een organisatie van stad Menen ter promotie van het Boulevard Solar 
zomerprogramma en ondersteuning van de lokale horeca. 
 
Artikel 2: Deelname 
§1: Spaarkaarten zijn verkrijgbaar in het stadhuis van Menen, Dorpshuis Rekkem, Het Applauws Lauwe en 
tijdens de Boulevard Solar activiteiten  
§2: 1 sticker per deelname aan een activiteit of horecabezoek. Er zijn 2 soorten stickers, 1 voor horecabezoek en 
1 voor activiteiten 
§3: 1 volle kaart bevat 10 stickers, 5 van activiteiten en 5 van horecabezoeken. 
§4: Volle kaarten kunnen worden ingediend in de inzamelbox in het stadhuis in Menen, Dorpshuis te Rekkem en 
Het Applauws in Lauwe. 
§5: Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd indien zij uitdrukkelijke toestemming hebben van 
één van hun ouders of voogd. 
§6: In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt stad Menen zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van verdere deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 
 
Artikel 3: Prijzen 
1 volle kaart heeft recht op een Boulevard Solar eco linnen tas. Daarnaast worden er uit alle ingediende volle 
spaarkaarten 3 winnaars van een ‘weekendje weg’ t.w.v €250 geloot.  
 
Artikel 4: Winnaars  
In de loop van september 2021 zullen er 3 trekkingen plaatsvinden, 1 in het stadhuis van Menen, 1 in Het 
Applauws te Lauwe en 1 in het Dorpshuis te Rekkem, waar er telkens 1 winnaar wordt geloot. De 3 winnaars 
worden persoonlijk op de hoogte gebracht. In een afzonderlijk bericht worden de namen van de winnaars op de 
Facebookpagina van stad Menen geplaatst.  
De persoonsgegevens die de stad Menen verwerkt, vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze 
gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 


