Voorwaarden
Welkom bij Game voor Grants!
Deze voorwaarden zijn een overzicht van de regels en voorschriften voor het gebruik van spel
voor Grants's
Website, gelegen op www.gameforgrants.org.
Door de toegang tot deze website, neem aan dat wij u akkoord met deze voorwaarden. Ga niet
door met game voor Grants te gebruiken als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en
voorwaarden vermeld op deze pagina te nemen.
De volgende terminologie is van toepassing op deze Voorwaarden, Privacy Statement en
Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Client", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon
inloggen op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van de Vennootschap.
"The Company", "Onszelf", "wij", "onze" en "ons", verwijst naar ons bedrijf. "Party",
"partijen", of "Us", verwijst naar zowel de klant en onszelf. Alle termen verwijzen naar het
aanbod, aanvaarding en aandacht van betaling nodig is om het proces van onze
dienstverlening aan de cliënt in de meest passende wijze voor het uitdrukkelijke doel te
voorzien in behoeften van de klant met betrekking tot de bepaling van de vermelde diensten
van de Onderneming te voeren, in overeenstemming met en onder voorbehoud, geldende
wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika. Elk gebruik van de bovenstaande
terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, de kapitalisatie en / of hij / zij of
ze worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

koekjes
We maken gebruik van het gebruik van cookies. Door de toegang tot spel voor Grants, u
overeengekomen om cookies te gebruiken in overeenstemming met het spel voor
Grants'sCookie beleid en Privacybeleid.
De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om ons te laten ophalen van de
gegevens van de gebruiker voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt door onze website om
de functionaliteit van bepaalde gebieden in staat te stellen het gemakkelijker maken voor
mensen een bezoek aan onze website. Sommige van onze affiliate / reclame partners kunnen
ook gebruik maken van cookies.

Licentie
Tenzij anders vermeld, Game voor subsidies en / of haar licentiegevers eigenaar van de
intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op spel voor Grants. Alle intellectuele
eigendomsrechten worden voorbehouden. Je mag
toegang tot dit van Game Voor Grants voor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan de
beperkingen die in deze voorwaarden.
Je moet niet:
 Opnieuw publiceren materiaal van Game voor Grants
 Verkopen, verhuren of sub-licentie materiaal van Game voor Grants
 Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Game voor Grants

 Verdeel de inhoud van Game voor Grants

Deze overeenkomst gaat in op de datum van dit document.
Delen van deze website bieden een mogelijkheid voor gebruikers om post en van gedachten te
wisselen en informatie in bepaalde delen van de website. Game Voor Grants geen filter,
bewerken, publiceren of verslag Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website.
Reacties niet overeen met de standpunten en meningen van Game voor Grants, haar agenten en
/ of partners. Reacties overeen met de standpunten en meningen van de persoon die hun
standpunten en meningen te posten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten, zal
spel voor Grants niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid,
schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of posting van
en / of het uiterlijk van de opmerkingen zijn op deze website.
Game Voor Grants behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te monitoren en alle
opmerkingen die ongepast kunnen worden beschouwd, beledigend of veroorzaakt
schending van deze Algemene Voorwaarden te verwijderen.
U garandeert en verklaart dat:
U hebt recht op het Reacties op onze website plaatsen en beschikken over alle
benodigde vergunningen en toestemmingen te doen;
 De opmerkingen niet binnenvallen enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van
maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent of handelsmerk van een derde partij;
 De opmerkingen geen lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig
materiaal dat een inbreuk op de privacy bevatten


 Deze opmerkingen zullen niet worden gebruikt om vragen of zaken of aangepaste of aanwezig te
bevorderen

commerciële activiteiten of onwettige activiteit.
U verleent game voor Grants een niet-exclusieve licentie te gebruiken, te reproduceren,
bewerken en autoriseren anderen om te gebruiken, te reproduceren en bewerken Een van uw
opmerkingen in enige en alle vormen, formaten en media.

Hyperlinks naar onze Content
De volgende organisaties kunnen een link naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming:
 Overheidsinstellingen;
 Zoekmachines;
 Nieuws organisaties;
 Online directory distributeurs

kan een link naar onze website op dezelfde wijze
als ze hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 Systeembrede Geaccrediteerde Bedrijven behalve vragen om non-profit organisaties,
liefdadigheid winkelcentra en liefdadigheidsliefdadigheidsinstelling groepen die
misschien niet hyperlink naar onze website.
Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, publicaties of andere Website
informatie zolang de link: (a) is op geen enkele wijze misleidend; (B) niet valselijk impliceert

sponsoring of goedkeuring van het koppelen van partij en haar producten en / of diensten; en
(c) past in het kader van de site van de koppeling partij.
We kunnen bespreken en goedkeuren van andere schakel verzoeken van de volgende typen
organisaties:
 algemeen bekende consument en / of zakelijke informatiebronnen;
 dot.com community-sites;
 associaties of andere groepen vertegenwoordigen goede doelen;
 online directory distributeurs;
 internet portals;
boekhouding, wet en adviesbureaus; en
 onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen goedkeuren koppeling verzoeken van deze organisaties als we besluiten dat: (a) de
koppeling niet zou maken we eens kijken ongunstig om onszelf of onze erkende bedrijven;
(B) de organisatie heeft geen negatieve records met ons hebben; (C) het voordeel voor ons
van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Game voor subsidies;
en (d) de verbinding wordt in het kader van de algemene informatiebron.
Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, zolang de link: (a) is op geen enkele
wijze misleidend; (B) niet valselijk impliceert sponsoring, of goedkeuring van het koppelen
van partij en haar producten of diensten; en (c) past in het kader van de site van de koppeling
partij.
Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties en zijn geïnteresseerd in het
linken naar onze website, moet u ons informeren door een e-mail te sturen naar Game voor
Grants. Vermeld uw
naam, naam van uw organisatie, contactinformatie evenals de URL van uw site, een lijst van
alle URL's die u van plan om te linken naar onze website, en een lijst van de URL's op onze
site waarop u wilt koppelen. Wacht 2-3 weken voor een reactie.
Erkende organisaties kunnen als volgt hyperlink naar onze website:
Door het gebruik van onze naam van het bedrijf; of
Door het gebruik van de Uniform Resource Locator wordt gekoppeld aan; of
 Door het gebruik van een andere omschrijving van onze website is gekoppeld aan dat zinvol
is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppeling partij.

Geen gebruik van logo spel voor Grants of ander kunstwerk zal worden toegestaan
voor het koppelen van afwezige een handelsmerk licentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, kunt u geen frames rond onze
Webpagina's die veranderen op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze
website te creëren.

Content Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud die op uw website wordt weergegeven
zijn. U stemt ermee in om te beschermen en te verdedigen ons tegen alle aanspraken die stijgt
op uw website. Geen link (s) moet verschijnen op elke website die kan worden

geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die schendt anderszins in strijd, of
bepleit de inbreuk of andere schending van, de rechten van derden.

uw privacy
Gelieve te lezen Privacybeleid

Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor om verzoeken alle koppelingen of een bepaalde link naar
onze website te verwijderen. Ga je akkoord met onmiddellijk links naar onze website te
verwijderen op verzoek. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden amen en het
koppelen van het beleid op elk gewenst moment. Door continu te koppelen aan onze website,
gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en volg deze koppeling voorwaarden.

Verwijdering van links op onze website
Als u een link op onze website die beledigend om welke reden te vinden, bent u vrij om
contact en informeren ons elk moment. We nemen verzoeken om links te verwijderen, maar
we zijn niet direct verplicht of zo of om te reageren op jou.
We hebben niet voor zorgen dat de informatie op deze website correct, wij niet de volledigheid
of juistheid rechtvaardigen is; noch hebben we beloven om ervoor te zorgen dat de website
beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website wordt up to date gehouden.

ontkenning
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, sluiten we alle verklaringen,
garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website.
Niets in deze disclaimer wil:
 beperken of uitsluiten van ons of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
 beperken of uitsluiten van ons of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van
zaken;
 beperken een van onze of uw verplichtingen op enigerlei wijze die niet onder de toepasselijke
wetgeving is toegestaan;

of
 exclusief een van onze of uw schulden die niet onder de toepasselijke wetgeving kan worden
uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze
disclaimer: (a) in de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing op alle verplichtingen uit
hoofde van de disclaimer, met inbegrip van verplichtingen die voortvloeien in contract,
onrechtmatige daad en wegens schending van een wettelijke plicht.
Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt,
zullen wij niet aansprakelijk voor verlies of schade, van welke aard.

subsidies

1. aanmerking te komen: Game Voor subsidies staat open voor alle burgers afgezien van de
hieronder vermelde.
een. Medewerkers van het spel voor subsidies ( “Sponsor”) en hun ouders, filialen,
dochterondernemingen, reclame-, fulfillment instanties (gezamenlijk “Related
Entities”), of de leden van hun gezin of huishouden.
b. De potentiële winnaars kan niet zijn bekroond met een subsidie van dezelfde
categorie binnen de voorafgaande periode van zes (6) maanden.
c. Subsidies zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en
regelgeving.
d.De sponsor behoudt zich het recht voor om op basis van subsidies hold toepassing tot
de volgende verlenen uitbetalingsperiode als er geen geschikte kandidaten, of er minder
dan (10) de aanvragen voor een categorie.
2. Sponsor:Game Voor Grants 101 Kimberton Ave, Moncks Corner, SC 29461
3. Enter: Deelnemers kunnen voor de game-based subsidies in te voeren door het downloaden
van een van onze mobiele applicaties, of door een bezoek aan
https://www.gameforgrants.org/play-games/. deelnemers kunnen
voeren voor-applicatie op basis van subsidies door het
bezoekenhttps://www.gameforgrants.org/apply/.
een. computer en / of server Sponsor stelt de officiële tijdwaarneming apparaat.
b. Alle inzendingen worden eigendom van de Sponsor.
c. Inzendingen worden nooit gedeeld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
d. Inzendingen hebben geen vervaldatum, maar zal op verzoek worden vernietigd.
e. Door een inzending, de deelnemer akkoord met alle
beleidsmaatregelen zich op
https://www.gameforgrants.org/policies/.
4. Grant Winnaars: Subsidies worden uitbetaald op een glijdende schaal volgens de
inkomsten die de Sponsor heeft gegenereerd. Game Voor subsidies is gewijd aan het
verspreiden van zo veel van haar inkomsten mogelijk te maken. Dit is de reden waarom we
hebben besloten een limiet voor de uitbetaling van subsidies niet in te stellen in termijnen
of dollar waarde.
een. Alle kosten, federale, staats- en lokale belastingen en kosten in verband met de
acceptatie en het gebruik van de subsidie niet uiteengezet in deze regels is de
verplichting van de subsidieontvanger.
b. Deelnemers erover eens dat als een winnaar is gevonden deze voorwaarden te
hebben geschonden, of anderszins niet voldoet aan de criteria, zal een dergelijke
subsidie worden verbeurd verklaard en toegekend aan een andere kandidaat te
worden beslist door de raad van bestuur.
c. Afhankelijk van de financiering, kan de uitbetaling van de middelen om de winnaar
in beslag nemen (6) maanden voor de overdracht worden afgerond.
5. Een woord over minderjarigen: Hoewel het gemakkelijker zou zijn om deze subsidie
programma te beperken tot mensen boven de leeftijd van meerderheid, weten we dat talent,
ideeën en wensen voor het onderwijs niet over een bepaalde leeftijd aan hen gehecht. Dat
gezegd zijnde, hebben we de volgende richtlijnen voor subsidie winnaars onder de leeftijd
van de meerderheid in te stellen:
een. De winnaars van onze mobiele game subsidies stelt middelen overgebracht
naar een vrijheidsstraf rekening, of soortgelijke banking optie voor
minderjarigen.
b. De winnaars van onze idee gebaseerde subsidies stelt middelen overgebracht naar een
vrijheidsstraf rekening, of soortgelijke banking optie voor minderjarigen. Als de
winnaar is het werken met een bedrijf, organisatie, enz., Dan is de fondsen kunnen

worden binnen de geldende organisatie namens de winnaar overgedragen aan een
aangewezen partij.
c. De winnaars van onze onderwijs op basis van subsidies houdt de fondsen
overgedragen aan hun educatieve organisatie. Als de onderwijsorganisatie heeft
nog worden bepaald, kan dan fondsen worden overgedragen aan een vrijheidsstraf
rekening, of soortgelijke banking optie voor minderjarigen.
d. De sponsor begrijpt dat er meer aan de overdracht van middelen aan een
minderjarige dan iemand boven de leeftijd van de meerderheid. Daartoe zal de
sponsor subsidie vermogen aan te houden voor maximaal zes (6) maanden om de
overdracht te voltooien. Als verzachtende omstandigheden voordoen, dan kunt u
communiceren om het risico van het verliezen van de subsidie te voorkomen.

