
 

 

 
VOORWAARDEN & REGLEMENT WINACTIE ALL-IN WEEKEND – WERKNEMERS SPORTA SPOTS (versie 2022) 
 

Deze winactie wordt georganiseerd door Sporta Spots. Sporta Spot Kempen en Sporta Spot Maasland zijn 
onderdelen van Sporta-centrum vzw en zullen verder enkel vermeld worden als Sporta. 
 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van een all-in weekend weg met je groep die 
door Sporta georganiseerd en gepubliceerd worden op de sociale media en website van Sporta Spots. 

 
1. ALGEMEEN 

1.1. Inzet: Sporta verloot 2 keer een all-in weekend onder zijn nieuwe werknemers van Sporta Spots. Hieronder 
vallen vaste en tijdelijke werknemers alsook jobstudenten, flexi-jobbers en sportmonitoren.  
1.1.1. De nieuwe werknemer dient opgestart te zijn tussen 1 april 2022 en 1 augustus 2022. 
1.1.2. Er zal 1 prijs verloot worden onder de sportmonitoren van Sporta Spots. De andere prijs wordt verloot 

onder andere werknemers van de Sporta Spots (dit gaat over de vaste en tijdelijke werknemers, 
jobstudenten en flexi-jobbers).  

1.2. De winactie loopt in de periode van 1 april t.e.m. 31 oktober 2022.  
1.3. Dit weekend is geldig voor de werknemer en zijn groep (6-8 personen). 
1.4. De 2 winnaars van het all-in weekend weg worden gekozen via loting.  
1.5. Voor dit all-in weekend heeft men de keuze uit beide spots: Sporta Spot Maasland of Sporta Spot Kempen. 
1.6. Het all-in weekend wordt genoten in 2023. De concrete datum van het all-in weekend wordt in samenspraak met 

de werknemer en klantendienst beslist op basis van beschikbaarheid. 
1.7. Deze prijs is uniek, mag maar 1 keer worden opgenomen en op geen enkele wijze geruild of doorgegeven 

worden (de werknemer dient zelf bij het weekend aanwezig te zijn), in geld worden omgezet of uitgesplitst 
worden over verschillende verblijven.  

1.8. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.  
 

2. VOORWAARDEN WINACTIE 
2.1. Om in aanmerking te komen voor de prijs voldoet men aan onderstaande voorwaarden. Zoals hierboven 

vermeld wordt er een onderverdeling per type gemaakt: 
2.1.1. Voorwaarden sportmonitoren: 

De sportmonitor dient gedurende 8 weken een gemiddelde van 15 uur per week aan het werk zijn en dit 
tijdens de looptijd van de winactie. 

2.1.2. Voorwaarden overige werknemers van Sporta Spots:  
De werknemers dienen 8 weken maximaal aaneensluitend gemiddeld 20 uur per week te presteren en dit 
tijdens de looptijd van de winactie. 

2.2. Na 31 oktober 2022 loopt de periode van de winactie af en beschikt HR over de overzichten van de duurtijd van 
tewerkstelling van de nieuwe werknemers. Zodra er duidelijkheid is welke werknemers in aanmerking komen 
voor de prijs, worden deze 2 all-in weekends verloot. 

2.3. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend gemaakt kunnen worden op de website en 
sociale media van Sporta Spots. De deelnemer gaat akkoord dat beeldmateriaal genomen tijdens het all-in 
weekend kan worden gebruikt voor externe publicatie (website en sociale media).  

2.4. De winnende deelnemer dient binnen een week (7 kalenderdagen) na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te 
reageren. Verdere afspraken en data om de prijs te verzilveren worden later besproken.  
2.4.1. Het all-in weekend zal genoten worden in 2023. De exacte data moeten in samenspraak beslist worden 

voor 1 september 2023.  
 
 
 


