2016 ELITE INSTRUCTOR
MYPADI CHALLENGE
OFFICIEEL WEDSTRIJDREGLEMENT
GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN.
WIE MOGEN MEEDOEN: Aan de ‘Elite Instructor myPADI Challenge’
(verder genoemd: “wedstrijd”) mogen PADI-leden van 18 jaar of ouder
meedoen mits zij woonachtig zijn in de regio PADI Europe, Middle East
and Africa (verder genoemd: “deelnemer”). Om te kunnen winnen moet
de deelnemer in zowel 2015 als 2016 lid zijn (geweest) en gedurende
de periode van juni tot en met oktober 2016 geen gegrond verklaarde
kwaliteitsissues vanuit de afdeling Kwaliteitsbewaking hebben. Deelnemers
moeten Elite Instructor zijn geworden op basis van het aantal uitgegeven
brevetten in 2015. Werknemers van de PADI Worldwide Corp. en alle hieraan wereldwijd gelieerde en
aangesloten bedrijven, en hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is
ongeldig waar deze door de wet beperkt of verboden is. “PADI” staat in deze context voor het PADI-merk in
algemene zin, of het regionaal hoofdkantoor van PADI Europe, Middle East and Africa.
ALGEMENE VOORWAARDEN: Het doel van de wedstrijd voor deelnemers is om in de periode van 1 juli
tot en met 31 oktober 2016 meer brevetten voor beginnerscursussen, vervolgcursussen en cursussen voor
duikprofessionals uit te geven dan in dezelfde periode in 2015 (de “2015-vergelijkingsperiode”). Alleen de
brevetten die uiterlijk 31 oktober 2016 zijn uitgegeven worden meegerekend. De stijging wordt weergegeven
als groeipercentage van het aantal uitgegeven brevetten ten opzichte van de 2015-vergelijkingsperiode van de
deelnemer. Bij gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal brevetten dat tijdens de wedstrijdperiode meer is
uitgegeven dan tijdens de 2015-vergelijkingsperiode; de deelnemer met de meeste brevetten is dan de winnaar.
Deelnemers doen mee aan één van de vijf categorieën gebaseerd op het Elite Instructor Award-programma.
Deelnemers gaan alleen binnen dezelfde categorie de strijd met elkaar aan.
•

Niveau 1: 50 Elite Instructor Award – 5 winnaars

•

Niveau 2: 100 Elite Instructor Award – 4 winnaars

•

Niveau 3: 150 Elite Instructor Award – 3 winnaars

•

Niveau 4: 200 Elite Instructor Award – 2 winnaars

•

Niveau 5: 300 Elite Instructor Award – 1 winnaar

PRIJZEN
Elke winnaar krijgt het volgende:
•

Gratis PADI-lidmaatschap in 2017 *

•

Vermelding in de Undersea Journal, de sociale media van PADI, de Pros’-pagina en (indien mogelijk)
landelijke duikmedia

•

Achtergrondverhaal in de myPADI-campagne

•

Een PADI-jacket met je naam erop (ter waarde van £100)

De Elite Instructor die tijdens de wedstrijdperiode de meeste cursisten in totaal heeft gebrevetteerd wint een
Suunto D6i-duikcomputer ter waarde van £550.
*Opmerking: de geldelijke waarde van de lidmaatschapsverlenging voor 2017 is afhankelijk van de daadwerkelijke hoogte van de
contributie van het lidmaatschap van 2017.

Door deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze officiële wedstrijdregels. Waar wettelijk
is toegestaan zullen de winnaars worden gevraagd om een ‘Publicity Release & Affidavit of Eligibility’ (verklaring
waarin je afstand doet van je publiciteitsrechten en een officiële bevoegdheidsverklaring) in te vullen en te
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ondertekenen. Deze verklaring moet binnen 10 dagen na dagtekening worden teruggestuurd naar PADI; zo
niet, dan vervalt de prijs en wordt deze toegekend aan een andere deelnemer. Waar wettelijk is toegestaan
geven de winnaars aan PADI de onbeperkte rechten om hun naam, foto en gelijkenis, en testimonial, wereldwijd
zonder aanvullende vergoeding te gebruiken voor advertentie- en publiciteitsdoeleinden voor deze wedstrijd
of voor andere PADI-doeleinden. PADI kan de hiervoor genoemde gegevens publiceren op onder meer (maar
niet beperkt tot) het PADI YouTube-kanaal en aanverwante duikvideokanalen op YouTube, de PADI Pro Blog/
Facebook, Twitter, Instagram, padi.com, Surface Interval, en in persberichten. Verantwoordelijkheid voor de
afdracht van eventuele plaatselijke, regionale of staatsbelastingen ligt uitsluitend bij de winnaars. Er kan geen
aanspraak worden gedaan op vervanging van de prijs.
SELECTIE VAN WINNAARS: PADI wijst de winnaars aan zodra de wedstrijd officieel geëindigd is (na 31
oktober 2016). De winnaars moeten sinds 1 juli 2015 aangesloten zijn bij het regionaal hoofdkantoor van PADI
Europe, Middle East and Africa. Winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht. PADI is niet verantwoordelijk
voor verzoeken om een papieren versie van het winnaarsoverzicht die via de post verloren zijn geraakt, of die
verkeerd geadresseerd of onvoldoende gefrankeerd waren. PADI kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld
voor PIC-enveloppen die te laat zijn binnen gekomen, verloren zijn geraakt of vertraagd, of beschadigd, verkeerd
geadresseerd, onvolledig, onleesbaar of onbegrijpelijk waren. Niet volledige of onleesbare PIC-enveloppen
komen niet in aanmerking. Het staat PADI of diens aangesloten bedrijven vrij om naar eigen inzichten elke
promotionele activiteit zonder verplichtingen te herroepen als deze fouten bevat. Het wedstrijdreglement en
de namen van de winnaars kunnen worden gevonden op de Pros’-pagina van padi.com. Een papieren versie
hiervan kan worden aangevraagd door een gefrankeerde envelop met je eigen adres als geadresseerde te
sturen naar: PADI, Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, Verenigd Koninkrijk. Een overzicht vind je ook
door te surfen naar padi.com/elite. PADI’s beslissing over en selectie van de winnaars is onherroepelijk.
Deze promotie is op geen enkele wijze gesponsord, bevestigd of uitgevoerd door, of verbonden aan Facebook.
Op deze wedstrijd is het Engelse recht van toepassing en alle rechtshandelingen die hieruit voortvloeien vinden
in het Verenigd Koninkrijk plaats.
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