
De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de Minecraftwedstrijd van 
GeoFort en Slot Loevestein.

Deze actie wordt georganiseerd door GeoFort en Slot Loevestein en wordt 
mogelijk gemaakt door het Fonds Cultuur participatie. 

Het aanvragen van een plot kan vanaf 1 oktober in de online Minecraft wedstrijd 
omgeving van GeoCraft. 

Tot 16 oktober kan er worden gebouwd aan een inzending. Na 16 november is elk 
bouwwerk automatisch een inzending. 

Deelnemers aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens verwerkt mogen worden 
voor onderzoeksdoeleinden.

Voorwaarden voor een volledige inzending: er is gebouwd op het toegewezen 
plot, de contactgegevens waarmee de speler zich heeft aangemeld zijn volledig 
(naam, geboortejaar, en een geldig e-mailadres).

Deelnemers maken kans op de unieke overnachting in de Suite & Breakfast, waarbij 
je ’s avonds wordt opgehaald door de watertaxi en naar de pannenkoekenboot in 
Woudrichem wordt gebracht.

De unieke overnachting in de Suite & Breakfast vindt plaats op een datum naar 
keuze in 2020, op basis van beschikbaarheid.

Samenwerken aan één inzending is toegestaan tot maximaal 4 deelnemers. 

In geval de winnaar 1 persoon is, wint het kind een overnachting in 1 kamer waar 
maximaal 4 personen in kunnen verblijven. Er dienen 1 of 2 volwassenen 
begeleiders bij aanwezig te zijn. 

In geval de winnaar een groep is, winnen de kinderen een overnachting in 2 
kamers, waarbij er per kamer 1 volwassen begeleider bij aanwezig moet zijn

Het is niet mogelijk om in plaats van de overnachting contant geld te ontvangen of 
de overnachting over te dragen aan derden.

Medewerkers en vrijwilligers van Slot Loevestein en GeoFort zijn uitgesloten van 
deelname aan de actie.

Binnen de GeoCraft Community mogen alleen spelers met de rollen GeoBurger, 
GeoWethouder en GeoBurgemeester deelnemen aan de wedstrijd, alle overige 
rollen zijn uitgesloten van deelname. 

De winnaar wordt op 23 november 2019 tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt.

Door deelname aan de actie geven deelnemers toestemming voor de online 
publicatie van hun voornaam, gebruikersnaam en een eventuele foto wanneer zij 
als winnaar worden aangewezen.

Slot Loevestein en GeoFort behouden zich te allen tijde het recht de actie te 
beëindigen en geen prijs uit te keren, indien daartoe aanleiding is.

In het geval dat één van de bepalingen van de onderhavige Actievoorwaarden niet 
zou nageleefd worden, in het geval van een poging tot fraude of tot vals spelen, zal 
de prijs die normaal gezien op basis van dit wedstrijdreglement zou worden 
toegekend, opnieuw in het spel worden gebracht en zal de winnaar geen enkel 
recht meer hebben op de prijs. Slot Loevestein en GeoFort behouden zich 
overigens het recht voor om elke deelnemer die vals gespeeld heeft, die fraude 
gepleegd heeft, of die het onderhavige wedstrijdreglement heeft trachten te 
omzeilen, uit te sluiten.

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met 
bovenstaande actievoorwaarden.

Wedstrijdregelement
Minecraft wedstrijd: bouw Slot 
Loevestein zo mooi én realistisch 
mogelijk na. 

www.geocraft.nl/wedstrijd
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