
Regels & Voorwaarden Cyclus design wedstrijd Kopenhagen 2012 
 
Om deel te nemen moet u voor 31 augustus 2012 17:00u een drukwerk gedrukt op CyclusOffset, 
CyclusPrint of CyclusSilk insturen. Het dient een commerciële drukopdracht te zijn waabij het formaat 
van geen belang is. Het drukwerk dient per post verzonden te worden naar: Arjowiggins Graphic, 
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden. Door het drukwerk in te dienen, bevestigt u dat het 
auteursrecht aan u toekomt. Indien het auteursrecht niet van u is, gelieve er dan voor te zorgen dat u 
geschreven toestemming krijgt van de rechtmatige organisatie/persoon. Door deel te nemen aan deze 
wedstrijd, gaat u akkoord met het volledige reglement en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. 
Indien nodig, dient de winnaar zelf voor toestemming te zorgen van zijn/haar werkgever om de prijs in 
ontvangst te nemen.  
 
Inzendingen zullen beoordeeld worden op de creatieve aanpak van het materiaal, rekening houdend 
met het doel van het drukwerk, en de innovatieve en originele designkenmerken. Alle ontvangen 
ontwerpen zullen beoordeeld worden door de Operational Marketing Manager van Arjowiggins 
Graphic. Elke inzending moet vergezeld worden van een titel en de naam van het ontwerpbureau dat 
het gemaakt heeft. Elk gedrukt werk kan slechts eenmaal ingediend worden, maar er staat geen limiet 
op het aantal inzendingen per bureau. Elke inzending zonder deze gegevens zal gediskwalificeerd 
worden. De wedstrijd is beschikbaar voor alle designers in Nederland en die minstens 18 jaar oud zijn. 
Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor inzendingen die verloren gaan, gestolen worden of 
beschadigd zijn. 
 
De winnaar en een medereiziger van zijn/haar keuze zullen 2 overnachtingen (MaglemØlle en 
Kopenhagen, na overleg en volgens beschikbaarheid) in Denemarken krijgen, inclusief vervoer, 
verblijf en kost. Er is slechts 1 mogelijke prijs. Alle excursies die zijn weergegeven op de reisroute zijn 
inbegrepen. De winnaar vergezeld van zijn/haar medereiziger kan van elke luchthaven in Nederland 
naar eigen goeddunken vertrekken. Vervoer van en naar de luchthaven zijn niet inbegrepen in de prijs 
en op rekening van de winnaar.  Vervoer en maaltijden tijdens de trip in Denemarken zijn inbegrepen, 
andere kosten tijdens de vrije tijd van de winnaar, behalve kosten die zijn verbonden aan de 
excursies, (vrije tijd kan verschillen naargelang de indeling van de excursies) zijn niet inbegrepen. 
Overnachtingen in een tweepersoonskamer met 2 losse bedden of 1 dubbelbed in een drie- of 
viersterrenhotel (afhankelijk van beschikbaarheid). Reisverzekering is de verantwoordelijkheid van de 
winnaar.  
 
De winnaar zal voor zaterdag 15 september 2012 via telefoon of mail verwittigd worden. De reis moet 
voor 31 december 2012 gemaakt worden, na deze datum is ze ongeldig. Data moeten in overleg met 
Arjowiggins Graphic vastgelegd worden. Er is geen geldprijs als alternatief. De resultaten zullen ter 
beschikking gesteld worden via email op aanvraag, nadat de winnaar werd gecontacteerd. Contact: 
papieradvies@antalis.nl.  
Inzendingen worden niet teruggestuurd naar het ontwerpbureau tenzij anders overeengekomen. De 
winnaar zal misschien gevraagd worden om deel te nemen in een promotionele activiteit naar 
aanleiding van de wedstrijd. De promotor is Arjowiggins Graphic. 
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