Het Italiaanse sabbatical – Selectieregels/Algemene voorwaarden
Laatst gewijzigd: 25 januari 2019
VOOR DEELNAME IS GEEN AANKOOP OF BETALING NODIG. EEN AANKOOP OF
BETALING IS GEEN GARANTIE EN HOGERE KANS OP SELECTIE.
Wanneer u zich inschrijft voor deze Selectie, verklaart u zich akkoord met
onderstaande officiële regels (“Officiële regels”).
“Organisator” betekent de organisator van deze selectie (“Selectie”), Wonder
Grottole S.r.l. Impresa Sociale, met statutaire zetel in Grottole (MT), Rione Vittorio
Emanuele nr. 5, Italië.
“Sponsor” betekent de sponsor van deze Selectie: Airbnb Ireland UC, the
Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Ierland. Voor de
toepassing van deze Officiële regels betekent Sponsor, wanneer wordt verwezen
naar gegevensbeschermings aspecten:
- als uw land van verblijf de Verenigde Staten is, Airbnb Inc, met statutaire
zetel in in 888 Brannan Street 4th Floor San Francisco, CA 94103 - United
States;
- als uw land van verblijf buiten de Verenigde Staten ligt, de Volksrepubliek
China (die voor de toepassing van deze Officiële regels Hong Kong, Macau en
Taiwan niet omvat) en Japan, Airbnb Ireland UC, met statutaire zetel in the
Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Ierland;
- als uw land van verblijf de de Volksrepubliek China (die voor de toepassing
van deze Officiële regels Hong Kong, Macau en Taiwan niet omvat), Airbnb
Internet (Beijing) Co., Ltd., met statutaire zetel in 01B, Room 1401, Unit 1,
Building 1, No.1 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing;
- als uw land van verblijf de Japan, Airbnb Global Services Limited, met
statutaire zetel in 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland.
Hierna wordt de Organisator tevens “We” of “Ons” genoemd.
Doel van de Selectie. Het doel van de Selectie is om vier (4) personen
(“Deelnemers”) aan te wijzen die een unieke kans krijgen te ontsnappen aan het
jachtig dagelijks leven en naar het prachtige dorp Grottole op het Italiaanse
platteland verhuizen. Dit dorp ligt in de pittoreske Zuid-Italiaanse provincie Matera,
de Europese Culturele hoofdstad van 2019 en staat op de UNESCO-lijst voor
Werelderfgoed (het “Sabbatical”). Gedurende drie maanden maken de Deelnemers
aan het Sabbatical het authentieke Italiaanse leven mee op het platteland.

Als vrijwilliger voor de lokale non-profitorganisatie Wonder Grottole, leren
Deelnemers de Italiaanse taal, hoe ze een openbare groentetuin moeten verzorgen
en hoe ze enkele ingrediënten die worden gebruikt in heerlijke Italiaanse gerechten
moeten kweken en bereiden. Na de eerste maand training bij de Organisator richten
Deelnemers zich vervolgens op het overdragen van deze kennis aan bezoekers door
namens Wonder Grottole op te treden als gastheer voor een Airbnb Social Impact
Experience en als medegastheer verblijven in het gemeenschapscentrum van
Wonder Grottole te begeleiden, of op een andere plaats van handeling die op Airbnb
moet zijn vermeld.
Hoe u kunt deelnemen. Inschrijvers die in aanmerking komen voor de Selectie
(“Inschrijvers”/“u”), die bij aanmelding achttien (18) jaar of ouder zijn, kunnen
vanaf 15 januari 2019 om 10.00 uur CET tot 17 februari 2019 om 23.59 uur
CET meedoen door onderstaand proces te volgen. Om in aanmerking te komen,
moeten Aanmeldingen vóór de sluiting van de Selectie zijn ontvangen volgens het
onderstaande proces. Aanmeldingen ontvangen na 17 februari 2019 23.59 uur CET,
komen niet in aanmerking voor deelname en worden automatisch verwijderd.
Inschrijvers die achttien (18) jaar of ouder zijn, maar volgens de wetgeving geldend
op hun woonadres nog steeds niet meerjarig zijn, hebben de toestemming van hun
ouder/wettelijke voogd nodig en hun instemming met deze Officiële regels om te
kunnen deelnemen.
Proces. Om mee te doen aan de Selectie en proberen deel te nemen aan het
bovengenoemde Sabbatical moet u:
1. naar de pagina www.italiansabbatical.com gaan (“Site”);
2. klikken op de knop “[Nu inschrijven]”;
3. het inschrijfformulier invullen met de vereiste persoons- en contactgegevens
(waar alle mededelingen over de Selectie naartoe worden gestuurd) en de
vragen op het inschrijfformulier beantwoorden. Dit is met inbegrip van de
open vragen om (i) toe te lichten waarom u er klaar voor bent om naar
Grottole te verhuizen en een sabbatical te nemen; en (ii) wat uw belangrijke
bijdrage in Grottole zou kunnen zijn en wat u kunt delen met de lokale
gemeenschap (de “Aanmelding”);
4. deze Officiële regels aanvaarden en bevestigen dat u het Privacybeleid op de
Site hebt gelezen;
5. één
of
meer
videoconference-interviews
bijwonen
over
de
Sabbaticalervaring en uw motivatie en desgewenst meer informatie over
uzelf geven, indien u als een van de finalisten wordt geselecteerd.
Iedere Inschrijver kan slecht één (1) Aanmelding insturen en u verklaart dat u ten
minste 18 jaar bent ten tijde van uw aanmelding en dat u de toestemming van uw
ouder/wettelijke voogd hebt gekregen, wanneer dat noodzakelijk is. Vrijgestelde
partijen (hieronder gedefinieerd) zijn niet verantwoordelijk voor computer- of

netwerkproblemen, problemen met servers, problemen met e-mailaccounts of het
onvermogen om ongeacht welke reden enige aanmelding te ontvangen, die buiten
de zeggenschap van de Vrijgestelde partijen valt, of om enigerlei andersoortige
fouten, ongeacht of dit mechanische, technische, netwerk-, afdruk-, typografische,
menselijke of andere fouten zijn met betrekking tot of in verband met de Selectie,
met inbegrip van, echter niet uitsluitend, fouten of problemen die kunnen optreden
in verband met de administratie van de Selectie, met de verwerking of beoordeling
van aanmeldingen, de aankondiging van de finalisten of van de Deelnemers of in
enig materiaal dat verband houdt met de Selectie. Door aan de Selectie mee te doen,
stemmen Inschrijvers ermee in dat, indien ze worden geselecteerd, ze onder geen
juridische of fysieke druk staan om mee te doen met het Sabbatical, zoals
beschreven in onderstaande paragraaf Geschiktheid. In verband met de Selectie
en/of het Sabbatical kunnen Wij contact met hen opnemen, stemmen ze ermee in
deel te nemen aan elke vorm van publiciteit als gevolg van de Selectie en/of het
Sabbatical en verlenen ze Ons en de Sponsor en de groep bedrijven van de Sponsor
alsmede hun agenten het recht op gebruik van hun persoonsgegevens, met inbegrip
van, echter niet uitsluitend, hun namen, beeltenissen, gelijkenissen en
steden/landen waar zij zijn gevestigd, en stemmen ze ermee in te worden gefilmd
en gefotografeerd met dergelijk materiaal dat voor altijd, wereldwijd door Ons of de
Sponsor naar het oordeel van Ons of van de Sponsor wordt gebruikt in alle media
(met inbegrip van, echter niet uitsluitend, verklaringen die werden gedaan over de
Selectie, het Sabbatical, Ons, de Sponsor en de Deelnemers, activiteiten, ervaringen
en meningen). Voorafgaand aan acceptatie in het Sabbatical, kunnen Inschrijvers
verplicht zijn om een apart document te ondertekenen om hun aanvaarding van
deze bepaling te bevestigen en om Ons en de Sponsor schadeloos te stellen met
betrekking tot een dergelijke bepaling.
De Inschrijvers erkennen dat ze individueel deelnemen aan het Sabbatical, als ze
worden geselecteerd. Dientengevolge is het kinderen of andere personen die
afhankelijk zijn van de Deelnemers, niet toegestaan om deel te nemen. Paren die
samen willen deelnemen aan het Sabbatical, dienen twee afzonderlijke
Aanmeldingen in te sturen waarin is aangegeven dat ze deel wensen te nemen met
de betreffende partner. In dat geval voldoet elk van hen aan de geschiktheidscriteria
en leeft de bepalingen van de Officiële regels na.
Doel, aard, periode en tijdsspanne van al het en enig gebruik van persoonsgegevens
worden hierbij door de Inschrijver erkend, aanvaard en bevestigd als een
noodzakelijke voorwaarde voor aanmelding voor de Selectie. Bovendien verklaren
de Inschrijvers dat, als ze als finalisten van de Selectie worden geselecteerd, Wij of
de Sponsor naar ons eigen oordeel antecedentenonderzoek kunnen uitvoeren over
de geleverde informatie, teneinde de geschiktheid om deel te nemen aan de Selectie
te verifiëren of te bevestigen en, indien van toepassing, om deel te nemen aan het
Sabbatical.
Geschiktheid. De Selectie is alleen geopend voor ingezetenen van achttien (18) jaar
of ouder van de volgende landen: Verenigde Staten, Mexico, Argentinië (behalve

de provincie Mendoza), Italië, VK, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Portugal, Nederland, Australië, Canada (behalve Quebec), India en Japan. Indien
u geen ingezetene bent van één van deze landen, komt u niet in aanmerking voor
aanmelding voor of deelname aan de Selectie. Door zich aan te melden, verklaren
Inschrijvers akkoord te gaan met het selecteren van de Deelnemers uit alle volledig
ingevulde Aanmeldingen die zijn ontvangen van deze landen.
Bovendien moeten geschikte Inschrijvers voldoen aan de volgende eisen:
1. in bezit zijn van een paspoort geldig tot max. zes (6) maanden na het einde
van het Sabbatical;
2. in bezit zijn van of recht hebben op een VISUM dat is vereist om de 3 (drie)
maanden van het Sabbatical in Italië te verblijven, met inbegrip van enige
reis- of relevante vergunning die mogelijk is vereist om zich als vrijwilliger
voor de Organisatie op te geven;
3. ten minste op eenvoudig (conversatie) niveau Engels spreken;
4. in voldoende fysieke conditie zijn voor deelname aan het Sabbatical en het
plattelandsleven in het algemeen.
Directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van de Organisator en
Airbnb, of hun dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (gezamenlijk
“Vrijgestelde partijen” genoemd) en de leden van hun directe families of
huishoudens (met inbegrip van, zonder uitzondering echtgeno(o)t(e), partner,
huisgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters, grootouders en kleinkinderen)
komen niet in aanmerking.
Om deel te nemen aan de Sabbatical dienen de Deelnemers een
vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen met de Organisator en, voor de aanvang
van de Sabbatical, een bewijs van fysieke fitheid en een geldige verzekering met een
primaire verzekeringsmaatschappij die, met inbegrip van reizen, voor de gehele
periode van de Sabbatical hun verblijf in Grottole dekt alsmede enige ziekte of letsel
tijdens hun verblijf in Grottole.

Selectie van Deelnemers. Uit de Aanmeldingen worden max. dertig (30) finalisten
geselecteerd. Deze worden uitgenodigd voor één of meerdere rondes individuele
videoconference-interviews met één of meer leden van de Selectiecommissie. Als
Deelnemers aan de Selectie worden vier (4) finalisten geselecteerd die het
Sabbatical gaan houden. Vier (4) andere Inschrijvers binnen de finalisten worden
geselecteerd als invallers in geval één van de Deelnemers besluit om niet deel te
nemen aan het Sabbatical of hiertoe niet in staat is.
De aanmeldingen komen op een lijst met voorgedragen kandidaten te staan en de
finalisten worden uitsluitend gekozen op basis van de volgende criteria toegepast
door een selectiecommissie ("Selectiecommissie"):
-

Vijfentwintig procent (25%) creativiteit: Hoe creatief is het antwoord en hoe

-

enthousiast zijn wij daarover?
Twintig procent (20%) originaliteit: Hoe verrast zijn wij erover? Is het een
uniek perspectief?
Vijftien procent (15%) responsief: Hoe goed beantwoordt het aan de vragen?
Twintig procent (20%) artistieke verdienste: Beschikt u over bepaalde
vaardigheden of hebt u passies? (bent u bijv. een kunstenaar, maakt u
muziek, hebt u ambachtelijke vaardigheden of expertise, kunt u koken, hebt u
een passie voor fotografie enz.)

Na het (de) videoconference-interview(s) worden de Deelnemers gekozen op basis
van de volgende aanvullende criteria:
- tien procent (10%) heeft laten zien in staat te zijn om gedurende drie (3)
maanden in het buitenlandse dorp op het platteland te wonen, te genieten
van outdooractiviteiten en te leven van de landbouw;
- tien procent (10%) heeft aangetoond een bijdrage te kunnen leveren aan de
lokale gemeenschap en vrijwilliger te zijn bij projecten en activiteiten van
Wonder Grottole.
De Selectiecommissie zal als volgt uit drie (3) leden ("Leden van de
Selectiecommissie") bestaan:
- één inwoner van Grottole, Italië;
- één lid van de Wonder Grottole Foundation;
- één lid van het Airbnb-team.
De beslissingen van de leden van de Selectiecommissie zijn definitief en bindend.
Indien er door verschillende Deelnemers substantieel vergelijkbare Aanmeldingen
worden ingediend, selecteren de leden van de Selectiecommissie alleen de beste
versie van dat idee, zoals de leden van de Selectiecommissie dat naar hun eigen
oordeel bepalen. Indien er naar mening van de leden van de Selectiecommissie geen
geschikte Aanmeldingen werden ontvangen, of er geen Deelnemers - met inbegrip
van de vier (4) invallers werden geselecteerd uit de finalisten - hebben gereageerd
of konden worden bereikt, zoals uiteengezet in de Officiële regels, kunnen wij de
Selectie naar het oordeel van de Organisator annuleren, verlengen of herhalen. In
geval van een gelijke stand worden de betreffende Aanmeldingen geëvalueerd door
een lid van de Selectiecommissie die de uitslag kan bepalen, gebruikmakend van de
bovengenoemde criteria om de Deelnemers aan te wijzen. Evaluaties door de leden
van de Selectiecommissie worden niet openbaar gemaakt. De mogelijkheid om te
worden geselecteerd als Deelnemer is afhankelijk van het aantal en het niveau van
de Aanmeldingen en de inhoud van uw Aanmelding.
Door mee te doen aan de Selectie, erkennen Inschrijvers uitdrukkelijk en verklaren
zich ermee akkoord dat, in geval zij worden geselecteerd als finalisten, hen kan
worden verzocht meer informatie te verstrekken over henzelf, zoals:

-

-

-

of ze een rijbewijs hebben en aanverwante bijzonderheden (vervaldatum,
welke instantie dit heeft uitgegeven, voor welke landen/voertuigen dit geldig
is enz.);
hun Italiaanse afkomst;
bevestigingen van VISUMS en andere vergunningen die zijn vereist om zich
als vrijwilliger aan te melden voor Wonder Grottole;
afwezigheid van enige contractuele of statutaire verplichtingen die
gedurende het Sabbatical de finalisten beperken of verbieden om vrijwilliger
te zijn bij de non-profitorganisatie “Wonder Grottole”;
afwezigheid van enige contractuele verplichtingen die gedurende het
Sabbatical de finalisten beperken of verbieden om in de media en in
marketingcontent te verschijnen.

Bovendien kunnen Deelnemers worden gevraagd, voordat ze met de Sabbatical
beginnen, om een gezondheidscontrole te ondergaan of om een certificaat van
algemeen goede gezondheid te verkrijgen.
Zoals onder bovengenoemde paragraaf "Proces" is vermeld, kunnen Wij, in de mate
die bij toepasselijk recht is toegestaan, naar ons eigen oordeel
antecedentenonderzoek uitvoeren over de informatie die u ons verstrekt en over
enig ander item dat Wij relevant achten voor het doel van deze Selectie.

Verboden content. Aanmeldingen mogen alleen het originele werk van de
Inschrijver bevatten en mogen niet eerder zijn gepubliceerd, of ingediend bij een
andere wedstrijd, en mogen de rechten van enige andere partij niet schenden, met
inbegrip van, echter niet uitsluitend, intellectueel eigendomsrechten of rechten
betreffende privacy, publiciteit of andere morele rechten. Aanmeldingen mogen
NIET het volgende bevatten: (a) inhoud die illegale of schadelijke activiteiten
goedkeurt/stimuleert; (b) gewelddadig, schendend, vulgair, obsceen, lasterlijk of
anderszins verwerpelijk materiaal; (c) porno; of (d) lasterlijke inhoud. Wij
behouden ons het recht voor om iedere Inschrijver te diskwalificeren die deze
verboden of enige andere bepaling van deze Officiële regels overtreedt, of wiens
Aanmelding Wij naar eigen oordeel om enige reden ongeschikt achten.
Licentie. Door een Aanmelding in te sturen, verlenen Inschrijvers Ons en de
Sponsor een onbeperkte (of gedurende de tijd van de bescherming verleend door de
relevante intellectueel eigendomsrechten), wereldwijde, onherroepelijke licentie
zonder royalty's voor het transformeren, bewerken, veranderen, reproduceren,
distribueren, verzenden, publiceren, aan het publiek te openbaren, uit te zenden, uit
te voeren, weer te geven of op enige andere wijze de Aanmelding geheel of
gedeeltelijk te gebruiken, met of zonder modificaties, in enige vorm of via enig
medium (met inbegrip van, echter niet uitsluitend: het internet, enig
drukwerkmedium dat via de pers wordt verspreid, affichering, reclame op het

verkooppunt, flyers, folders), indien deze nu bestaat of later wordt ontwikkeld, voor
amusement, promotionele en/of reclamedoeleinden en/of enig ander doel. Om
iedere twijfel weg te nemen, is de licentie waarnaar in deze paragraaf wordt
verwezen, een volledig afbetaalde licentie. Door u aan te melden, garandeert u dat
uw Aanmelding origineel is, zoals in het voorgaande naar wordt verwezen, en dat u
alle benodigde rechten hebt om de Aanmelding te verstrekken en Ons en de Sponsor
de rechten te verlenen, zoals uiteengezet in deze Officiële regels. Indien dit
rechtmatig is in uw land/regio/jurisdictie, stelt u Ons en de Sponsor schadeloos en
vrijwaart u Ons en de Sponsor van enige schending van deze bepalingen. Alleen de
Deelnemers of, indien van toepassing, de invallers hebben het recht op Deelname
aan het Sabbatical.
Sabbatical. Iedere Deelnemer wordt toegelaten om gedurende drie (3) maanden,
van 1 juni 2019 tot 30 augustus 2019, deel te nemen aan het Sabbatical dat bestaat
uit het ervaren van een authentiek leven op het Italiaanse platteland in Grottole in
Matera-Basilicata, Italië. De Deelnemers zullen in het bijzonder:
(i)
gedurende het volledige Sabbatical vrijwilliger zijn voor de
non-profitorganisatie van de Organisator, "Wonder Grottole", voor het
ontwikkelen van de lokale gemeenschap en uitvoeren van
maatschappelijke activiteiten;
(ii)
Italiaanse taalcursussen bijwonen;
(iii) gedurende circa twee uur per dag gedurende de eerste maand
(feestdagen uitgezonderd)leren hoe ze de gemeenschappelijke
groentetuin moeten verzorgen en hoe ze het land kunnen bebouwen met
de ondersteuning van een lokale landbouwer;
(iv) kooklessen volgen om te leren hoe ze lokaal Italiaans voedsel moeten
bereiden;
(v)
gedurende de tweede en derde maand namens de non-profitorganisatie
"Wonder Grottole" van de Organisator optreden als gastheer op één
Airbnb Social Impact Experience;
(vi) gedurende de tweede en derde maand optreden als medegastheer bij
verblijven in het Gemeenschapscentrum van Wonder Grottole dat is
vermeld op Airbnb; en
(vii) worden schadeloos gesteld door de Organisatie voor redelijke onkosten
voor voedsel en overige basislevensbehoeften in Grottole, tot en met een
maximumbedrag dat in geen geval hoger is dan 900 (negenhonderd) euro
per maand, per Deelnemer, vooropgesteld dat documenten (bijv. bonnen,
facturen) worden overlegd om dergelijke onkosten aan te tonen.
Wij of de Sponsor organiseren de reis van iedere Deelnemer naar en vanuit Grottole
(d.w.z. vanaf de meest nabijgelegen luchthaven bij de normale plaats van vestiging,
aan het begin van het Sabbatical en naar een diezelfde luchthaven aan het einde
daarvan) en de Organisator organiseert de accommodatie gedurende het Sabbatical
via door de Sponsor of Organisator geselecteerde leveranciers.

Wij vereisen mogelijk één of meer schriftelijke bevestigingen of bewijzen van
geschiktheid, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, bewijs van een geldig
paspoort en de leeftijd van de Deelnemers. Er is geen vervanging voor of overdracht
van de doelen voor deelname aan het Sabbatical toegestaan, tenzij de Organisator
dit heeft besloten onder verwijzing naar de invallers die Wij hebben geselecteerd.
Onvoorziene of gewijzigde omstandigheden waardoor deelname aan het Sabbatical
onmogelijk wordt, geven de Deelnemers geen recht op enige vergoeding of
uitbetaling in contant geld.
Voorwaarden voor het Sabbatical. Behalve zoals mogelijk is vereist door enige
toepasselijke, verplichte wetgeving, is het Sabbatical zoals vermeld in deze Officiële
regels en wordt dit geleverd in feitelijke staat, zonder uitdrukkelijke of
geïmpliceerde garantie of waarborg. Deze Selectie kan afhankelijk zijn van
toepasselijke lokale wetten en voorschriften, met inbegrip van, echter niet
uitsluitend belastingwetten. Iedere Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor
enige belastingen die van toepassing zijn op of resulteren uit deelname aan het
Sabbatical, en Wij hebben geen verplichting voor enige belastingen die mogelijk
opeisbaar zijn.
Gedurende hun Sabbatical in Grottole kunnen Deelnemers worden gefilmd,
gefotografeerd en anderszins worden vastgelegd (onder andere hun stem, beeltenis,
gelijkenis, prestaties, enz.) en Wij en de Sponsor kunnen dergelijke materialen altijd
gebruiken voor enige en alle promotionele en overige doelen in enige en alle media
wereldwijd - Deelnemers hebben geen rechten op dergelijke materialen.
De Deelnemers verklaren en garanderen dat ze zich als goede burgers gedragen
tijdens hun verblijf in Grottole en in het algemeen gedurende het Sabbatical, en dat
ze samenwerken met het personeel van de Organisator en met andere lokale
burgers die aanwezig zijn in Grottole. Deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat
ze door geen enkele handeling of het nalaten van een handeling iets doen dat Ons of
de Sponsor in diskrediet zou kunnen brengen en dat een dergelijke handeling kan
resulteren in beëindiging van hun deelname aan het Sabbatical.
Gezondheid en veiligheid. Aanmelden voor en deelnemen aan de Selectie voor
en/of deelname aan het Sabbatical is voor eigen risico van iedere Deelnemer (of
invaller) en de gezondheid en veiligheid van de Deelnemer (of de invaller) zijn zijn
eigen verantwoordelijkheid. Door mee te doen aan de Selectie, bevestigen
Inschrijvers dat ze in voldoende gezondheid verkeren om deel te nemen aan de
Sabbatical en om de activiteiten uit te voeren die worden vermeld onder de sectie
"Sabbatical" hierboven.
Kennisgeving van de selectie van de Deelnemers. Binnen 5 (vijf) werkdagen
vanaf de afronding van de Selectieprocedures, word(t)(en) de Deelnemer(s) op 29
maart 2019 geselecteerd en word(t)(en) in kennis gesteld via e-mail op het adres

dat bij de registratie op de Site is verstrekt. Zoals hierboven vermeld, moet iedere
Deelnemer zijn deelname aan het Sabbatical binnen 7 (zeven) kalenderdagen na een
dergelijke kennisgeving via e-mail schriftelijk bevestigen op het volgende adres
italiansabbatical@gmail.com en binnen de volgende 15 (vijftien) kalenderdagen
bewijs leveren van het recht op het verkrijgen van een geldig VISUM voor het reizen
naar Italië, gedurende drie (3) maanden het verblijven in Grottole en het zijn van
vrijwilliger voor de Organisator. Weigering of onvermogen om deelname aan het
Sabbatical te bevestigen of de vereiste informatie of documentatie te verstrekken
binnen de verplichte termijnen zoals hierboven is vermeld, alsmede de
onmogelijkheid uw identiteit duidelijk te bevestigen, kan uitsluitend naar Ons
oordeel resulteren in diskwalificatie van de Selectie gevolgd door selectie van
andere finalisten. Binnen 30 (dertig) dagen na de sluiting van de Selectie hebben Wij
en de Sponsor het recht om de naam van de deelnemers in het openbaar aan te
kondigen, met inbegrip van via Onze social media-kanalen en die van de Sponsor,
zoals Twitter en Facebook.
U hebt aan Ons en de Sponsor bepaalde verklaringen en garanties afgegeven, bij
aanmelding voor de Selectie voor het Sabbatical. Wij hebben vertrouwd op de
nauwkeurigheid en waarheid van dergelijke verklaringen en garanties bij de
beoordeling van uw Aanmelding. Indien Wij, de Sponsor of onze agenten enige
fraude, bedrog of vergelijkbare handelingen die werden uitgevoerd in verband met
de Selectie of anderszins, of enige handeling of omissie die (naar onze mening, die
definitief is) een nadelige invloed kan hebben op de Selectie of op de reputatie van
Ons of van de Sponsor constateren, behouden Wij ons het recht voor om naar Ons
absoluut eigen oordeel (zonder u daarvan in kennis te stellen en zonder opgaaf van
redenen) om (i) uw Aanmelding voor de Selectie te diskwalificeren; of (ii) uw
deelname aan het Sabbatical te beëindigen.
Algemene vrijwaring van aansprakelijkheid. Door mee te doen aan deze Selectie
vrijwaren Inschrijvers Ons en de Sponsor, met inbegrip van elk tot de Sponsorgroep
behorend bedrijf, van enige aansprakelijkheid om het even van welke, omtrent enige
theorie, en verklaren ze alle claims en de gronden ongeldig, die voortvloeien uit of
verband houden met deze Selectie, of de uitvoering daarvan en enig gebruik of
misbruik van het Sabbatical (met inbegrip van enige reis of activiteit die daarmee
verband houdt) in de mate die toegestaan is door toepasselijk recht. Niets in deze
Officiële regels beperkt echter de aansprakelijkheid van enige persoon of entiteit
voor overlijden of lichamelijk letsel of sluit deze uit, die werd veroorzaakt door hun
nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid die mogelijk niet als
rechtsoverweging is beperkt.
Als Inschrijvers normaal gesproken ingezetene van Duitsland zijn, is de volgende
Algemene vrijwaring van aansprakelijkheid van toepassing in plaats van
bovenstaande: Door mee te doen aan deze Selectie vrijwaren deelnemers Ons en de
Sponsor, met inbegrip van elk tot de Sponsorgroep behorend bedrijf, inclusief onze

agenten van enige aansprakelijkheid om het even van welke, omtrent enige theorie,
en verklaren ze alle claims en gronden ongeldig, die voortvloeien uit of verband
houden met deze Selectie en/of de uitvoering daarvan en/of de deelname aan het
Sabbatical. Niets in deze Officiële regels beperkt echter Onze aansprakelijkheid, die
van de Sponsor en die van Onze agenten, of sluit deze uit van schade door
levensgevaarlijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid vanwege het
plichtsverzuim door Ons, de Sponsor of onze agenten, of opzettelijke of nalatige
plichtsovertreding door een juridische vertegenwoordiger of een persoon die is
ingezet voor het uitvoeren van één van onze verplichtingen en die van Onze
agenten, en onze aansprakelijkheid, die van de Sponsor en die van Onze agenten
voor overige schade die voortvloeit uit grof plichtsverzuim of uit een opzettelijk of
grof plichtsverzuim van één van Onze of de Sponsors juridische vertegenwoordigers
en van Onze agenten die zijn ingezet voor het uitvoeren van één van Onze
verplichtingen.
Persoonsgegevens. Teneinde de Selectie, dienen Wij en de Sponsor uw
persoonsgegevens (bijv. naam, contactgegevens en Aanmelding) te verzamelen, te
beoordelen en op te slaan (“Persoonsgegevens voor de Selectie”). Het doel van
een dergelijke verwerking van de Persoonsgegevens voor de Selectie is om Ons in
staat te stellen onze verplichtingen uit te voeren onder deze Officiële regels. De
Organisator en Sponsor beheren, als Gezamenlijke verwerking verantwoordelijke,
de Persoonsgegevens voor de Selectie, kunnen de Persoonsgegevens voor de
Selectie echter delen met externe leveranciers ten behoeve van de administratie van
de Selectie en de uitvoering van het Sabbatical.
De Organisator en Sponsor verwerken de namen, adressen en gelijkenissen van
Inschrijvers op de shortlist, finalisten en Deelnemers (“Persoonsgegevens
shortlist”) als Gezamenlijke verwerking verantwoordelijke, teneinde aan hun
verplichtingen te voldoen onder deze Officiële regels (met inbegrip van het doel van
het beoordelen van de Selectie het selecteren van de en Deelnemers) en voor Onze
rechtmatige belangen (bijv. marketing- en promotionele doelen met betrekking tot
de Selectie). Wij kunnen Persoonsgegevens op de shortlist tevens delen met externe
leveranciers om ons te assisteren bij de selectieprocedures.
In bepaalde omstandigheden moeten Wij en de Sponsor u mogelijk vragen om Ons
en de Sponsor gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, bijv. over uw
gezondheid. In dat geval vragen Wij u om uw toestemming om Ons en de Sponsor,
en voor Onze verwerking en die van de Sponsor dergelijke persoonsgegevens te
verstrekken, en mogelijk ook om dergelijke persoonsgegevens te delen met externe
leveranciers. In enkele landen kan uw toestemming zijn vereist voor het verwerken
van uw Persoonsgegevens. In die gevallen verzoeken Wij of de Sponsor, afhankelijk
van de situatie, om een dergelijke toestemming.
Zie het Privacybeleid op de Site hebt gelezen voor meer informatie over hoe Wij of

de Sponsor uw Persoonsgegevens verwerken.
Interpretatie en Geschillen.
-

-

Indien uw Land van vestiging de Verenigde Staten is, worden deze Officiële
regels geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de Staat
Californië en de Verenigde Staten van Amerika, ongeacht bepalingen voor
wetsconflicten. Gerechtelijke procedures (andere dan geringe vorderingen)
moeten aanhangig worden gemaakt bij de staats- of federale rechtbank in
San Francisco, Californië, tenzij wij beiden een andere locatie overeenkomen.
U en Wij stemmen beiden in met het rechtsgebied en de persoonlijke
rechtsbevoegdheid van San Francisco, Californië.
Indien uw Land van vestiging zich buiten de Verenigde Staten bevindt,
worden deze Officiële regels geïnterpreteerd in overeenstemming met het
Ierse recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties over
Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen (CISG) is
uitgesloten. De keuze van het recht is niet van invloed op uw rechten of
meest gunstige voorwaarden als consument volgens de voorschriften voor
bescherming van de consument van uw Land van vestiging. Indien u als een
consument handelt, kunnen gerechtelijke procedures die u tegen Ons kunt
aanspannen, die voortvloeien uit of in verband met deze Officiële regels, naar
uw keuze alleen worden aangespannen bij een rechtbank die is gevestigd in
Ierland of bij een rechtbank die bevoegd is in de plaats waarvan u ingezetene
bent. Indien Wij enige van onze rechten willen doen gelden ten aanzien van u
als consument, kunnen Wij dit alleen doen in de rechtbanken van de
jurisdictie waarin u ingezetene bent.

Overige. De Selectie is ongeldig waar deze verboden is. Indien enige bepaling of deel
van een bepaling van deze Officiële regels door een rechtbank van een bevoegde
jurisdictie ongeldig, onrechtmatig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt deze
geacht te zijn aangepast in de minimale mate die noodzakelijk is om deze geldig,
rechtmatig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke aanpassing niet mogelijk
is, wordt de relevante bepaling of deel van een bepaling als verwijderd geacht. Enige
aanpassing of verwijdering van een bepaling of deel van een bepaling onder deze
clausule is niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige
Officiële regels. In de mate die is toegestaan door toepasselijk recht, kunnen Wij de
Selectie opschorten, aanpassen of beëindigen, indien Wij volgens ons eigen oordeel
van mening zijn dat een verkeerde werking, fout, verstoring of schade de
administratie, beveiliging, rechtvaardigheid, integriteit of juiste uitvoering van de
Selectie aantast of zal aantasten. In dat geval is de deelname aan het Sabbatical
onder de ontvangen, geschikte Inschrijvingen toegestaan, die niet zijn beïnvloed
door het probleem, indien mogelijk, of zoals Wij anderszins rechtvaardig en passend
achten.

Inschrijvers erkennen dat Wij de Selectie of het Sabbatical kunnen annuleren,
opschorten, aanpassen of beëindigen, indien Wij dat noodzakelijk of passend achten
om redenen of omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen zeggenschap
hebben. Dergelijke redenen of omstandigheden zijn onder andere, echter niet
uitsluitend, brand, storm, overstroming, aardbeving, explosie, oorlog, invasie,
rebellie, sabotage, epidemie, arbeidsgeschil, enige actie of dreigende actie die
luchtreizen in gevaar brengt, en enige actie of omissie (met inbegrip van wetten,
voorschriften, afkeuringen of verzuim om goed te keuren) van enige derde (met
inbegrip van onderaannemers, klanten, overheden of overheidsinstanties).
Indien Wij, vanwege omstandigheden die buiten Onze zeggenschap vallen, niet in
staat zijn om de Selectie of het Sabbatical aan te bieden, of dat alleen kunnen doen
onder gewijzigde omstandigheden, behouden Wij ons het recht voor deze Selectie of
het Sabbatical te annuleren of deze uit te voeren onder dergelijke gewijzigde
omstandigheden.
Verder ontslaan en vrijwaren Inschrijvers Ons en de Sponsor van enige en alle
claims en gronden die voortvloeien uit of verband houden met enige annulering,
opschorting, aanpassing of beëindiging. Er is geen overdracht, restitutie, uitbetaling
in contant geld, substitutie, geldwaarde of vervanging van enige Prijs door enige
winnaar toegestaan. Elk deel van het Sabbatical dat welke Deelnemer dan ook niet
heeft genoten noch er voordeel van heeft gehad, wordt verbeurd verklaard en wordt
niet gerestitueerd.
Let op: met referte aan welke Italiaanse Deelnemer dan ook, vormt deze Selectie
geen Wedstrijd onder de bepalingen van de Italiaanse D.P.R. 430/2001

