WEDSTRIJDREGLEMENT
Thank God It’s FRIDAY
Doel van de wedstrijd
Thank God It’s FRIday is een actie bij Nostalgie in het radioseizoen 2018-2019 (van 19 oktober 2018
t.e.m. 28 juni 2019), gespeeld in de avondspits van Nostalgie, elke laatste dag van de werkweek
(vrijdag in ‘standaardweken’; vroeger tijdens de week bij verlengde weekends; in actieweken of bij
speciale dagen/events kan het item geschrapt worden). Het spel bestaat eruit dat een luisteraar een
frituurmaaltijd (in een frituur naar keuze, op een moment naar keuze) kan winnen voor zichzelf en
zijn gezin/vriendengroep. De waarde van deze maaltijd is in totaal 50 euro. Nostalgie werkt hiervoor
samen met Mora, leverancier van frietproducten bij frituren. De partnership kadert in de 50e
verjaardag van de Sitostick.

Hoe deelnemen?
Tijdens de bovenvermelde wedstrijdperiode wordt wekelijks 1 omschrijving gegeven van een
product, dat in een frituur te vinden is. Luisteraars, die weten over welke snack, drank, maaltijd,…
het gaat, mogen dit laten weten via een sms naar 6036. Bij elk spelmoment zal de presentator
vooraf aangeven de hoeveelste sms’er met het correcte antwoord de prijs wint. Die zoveelste sms’er
wordt door Nostalgie direct na de opgave opgebeld, op het nummer waarmee de sms is verstuurd.
Als Nostalgie de deelnemer opbelt op het gsm-nummer, waarmee de sms is verstuurd, en geen
gehoor krijgt, selecteert Nostalgie de eerstvolgende sms’er. (Voorbeeld: Indien de 10de sms’er niet
opneemt, contacteren we de 11de sms’er). De luisteraar, die een correct antwoord geeft en als
winnende sms’er wordt aangeduid, mag zich niet meer kandidaat stellen gedurende de verdere
looptijd van deze actie.

Overhandiging van de prijs
De afhandeling van de prijs gebeurt rechtstreeks via Mora. Nostalgie bezorgt de gegevens van de
winnaar aan Mora, weliswaar uitsluitend voor de verdere afhandeling van deze wedstrijd. Mora
spreekt praktisch af met de door de winnaar gekozen frituur op het gekozen tijdstip, zodat de prijs in
ontvangst kan genomen worden en genuttigd.

