Spelregels Challenge ‘Fiets je Fit’


Doel van de challenge ‘Fiets je fit’: stimuleer de individuele deelnemers
aan ‘Goed op weg – op de fiets’ om ook onder minder aantrekkelijke
omstandigheden te blijven fietsen of zelfs meer te gaan fietsen dan
voorheen.



Alle actieve fietsdeelnemers die zijn ingeschreven vóór 1 juni 2016 nemen
automatisch deel aan deze actie. Deelnemers hoeven zich niet specifiek
aan te melden. Zowel nieuwe fietsers als ambassadeurs kunnen
deelnemen aan de challenge ‘Fiets je Fit’.



De actie ‘Fiets je Fit’ loopt van 1 t/m 31 oktober 2016



De startscore van iedere deelnemer is gebaseerd op basis van de
opgegeven ritregistraties in juni 2016. Heeft een deelnemer in de maand
juni geen ritten geregistreerd, dan is hij/zij helaas uitgesloten van
deelname.



De eindscore van iedere deelnemer is gebaseerd op de ritregistraties die
wij ontvangen over de maand oktober. Rekenvoorbeeld: een deelnemer
stapte in juni 10 keer op de fiets naar het werk, maar in oktober lukt dat
wel 15 keer. Dan is de persoonlijke score met maar liefst 50% verbeterd.
De deelnemer met het hoogste percentage wint de hoofdprijs. Bij gelijke
score wordt de hoofdprijs onder de betreffende deelnemers verloot.



Deelnemers die de ritregistratie via de IJmond Bereikbaar fiets-app krijgen
een extra bonus van 5%.



De hoofdprijs van de challenge ‘Fiets je Fit’ is een nieuwe fiets plus
accessoires ter waarde van € 1.100 inclusief BTW. IJmond Bereikbaar stelt
maximaal € 1.000 inclusief BTW beschikbaar voor de aanschaf van een
fiets & fietsaccessoires. Fietsenhandel van Doorn geeft € 100 inclusief BTW
extra aan accessoires weg. De fiets en accessoires dienen aangeschaft te
worden bij één van de filialen van fietsenhandel Van Doorn (Beverwijk,
Heemskerk, Velserbroek). Het bedrag dat in werkelijkheid wordt
uitgegeven, wordt op vertoon van de originele en gedateerde kassabon
uitgekeerd aan de winnaar van de challenge ‘Fiets je Fit’. Indien niet het
gehele bedrag van € 1.000 euro inclusief BTW is uitgegeven aan de
aanschaf van een fiets & fietsaccessoires, dan vervalt het resterende
bedrag terug aan IJmond Bereikbaar.



De uitslag wordt in de tweede helft van november gecommuniceerd.
Prijswinnaars worden per e-mail (mailing aan deelnemersbestand) en via
de Facebook-pagina van IJmond Bereikbaar bekend gemaakt.



Prijswinnaars kunnen voor communicatiedoeleinden van IJmond
Bereikbaar benaderd worden.



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

