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RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  LL''OOPPEERRAATTIIOONN      
  

««  RRGGTT  2277  110000  ::  2200  000000  €€  AA  GGAAGGNNEERR  »»  
  
  
  
AARRTTIICCLLEE  11  
BBLLAANNCCHHEE  PPOORRTTEE  CCiivvaadd  SS..AA..SS..UU,,  2222  rruuee  ddee  llaa  BBllaanncchhee  PPoorrttee  àà  TToouurrccooiinngg,,  oorrggaanniissee  eenn  
FFrraannccee  eennttrree  llee  3300  nnoovveemmbbrree  22001155  eett  llee  3300  sseepptteemmbbrree  22001166,,  uunn  jjeeuu  ggrraattuuiitt  eett  ssaannss  oobblliiggaattiioonn  
dd''aacchhaatt  aappppeelléé  ««  RRGGTT  2277  110000  ::  2200  000000  €€  àà  ggaaggnneerr  »»  ddoonntt  llee  pprriixx  sseerraa  aattttrriibbuuéé  ppaarr  uunn  ppoosstt--
ttiirraaggee  eeffffeeccttuuéé  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  MMaaîîttrree  GGoobbeerrtt,,  aassssoocciiéé  ddee  llaa  SSCCPP  NN..EE..  SSzzyyppuullaa,,  SS..  GGoobbeerrtt,,  
HHuuiissssiieerrss  ddee  JJuussttiiccee  àà  RRoouubbaaiixx..    
  
AARRTTIICCLLEE  22  
AAvvaanntt  cceettttee  ddaattee,,  llaa  ssoocciiééttéé  oorrggaanniissaattrriiccee  nn''eesstt  ppaass  tteennuuee  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonnss  
ccoonncceerrnnaanntt  ccee  jjeeuu,,  qquu''iill  ss''aaggiissssee  dd''eexxpplliiccaattiioonnss  ssuurr  ssoonn  mmééccaanniissmmee,,  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  ttiirraaggee  oouu  
ddee  ttoouuttee  aauuttrree  qquueessttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  cceettttee  ooppéérraattiioonn..  
  
AARRTTIICCLLEE  33  
CCeettttee  ooppéérraattiioonn  eesstt  oouuvveerrttee  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  mmaajjeeuurree  aayyaanntt  rreeççuu  lleess  bboonnss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  
ddiiffffuussééss  ppaarr    BBllaanncchhee  PPoorrttee  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  BBllaanncchhee  PPoorrttee  eett  ddee  lleeuurr  
ffaammiillllee  
  
AARRTTIICCLLEE  44  
LLaa  BBllaanncchhee  PPoorrttee  mmeett  eenn  jjeeuu  ::  
  
UUnn  cchhèèqquuee  bbaannccaaiirree  ddee  2200  000000  eeuurrooss  
  
  
AARRTTIICCLLEE  55  
RRèèggllee  dduu  jjeeuu  ::  
PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  ppaarr  ccoouurrrriieerr,,  iill  ssuuffffiitt  ddee  rreemmpplliirr  ssoonn  bboonn  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  eett  ddee  rreennvvooyyeerr  cceelluuii--ccii  
ddûûmmeenntt  ccoommppllééttéé  àà  BBllaanncchheeppoorrttee..  PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  oouu  ppaarr  iinntteerrnneett  eenn  
ccoommmmaannddaanntt  ::  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eesstt  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  eennrreeggiissttrrééee  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ccoommmmaannddee..  
PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  ssaannss  ccoommmmaannddeerr,,  iill  ffaauutt  eennvvooyyeerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ppaarr  mmaaiill  àà  ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee  ::  
jjeeuuxx--ccoonnccoouurrss@@bbllaanncchheeppoorrttee..ffrr  PPoouurr  ggaaggnneerr,,  iill  ffaauutt  qquuee  ssoonn  bboonn  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ssooiitt  ddééssiiggnnéé  
ggaaggnnaanntt  ppaarr  MMaaîîttrree  GGoobbeerrtt  aauu  ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  qquuii  aauurraa  lliieeuu  aapprrèèss  llaa  ccllôôttuurree  dduu  jjeeuu..  CCee  jjeeuu  eesstt  
ssuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  rreellaayyéé  ssoouuss  dd’’aauuttrreess  ffoorrmmeess,,  ssuurr  llee  bblloogg  jjeemmeebbllaanncchheeppoorrtteebbiieenn..ccoomm  oouu  ssaa  
ppaaggee  FFaacceebbooookk  eett  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ddee  BBllaanncchheeppoorrttee  
  
    
AARRTTIICCLLEE  66  
LLeess  ddeessttiinnaattaaiirreess  ddee  ccee  jjeeuu  ppeeuuvveenntt  ppaarrttiicciippeerr  ppaarr  ccoouurrrriieerr,,  ppaarr  ttéélléépphhoonnee,,  oouu  ppaarr  IInntteerrnneett  ssuurr  
llee  ssiittee  BBllaanncchheeppoorrttee..ffrr  oouu  eenn  eennvvooyyaanntt  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’aaddrreessssee  jjeeuuxx--
ccoonnccoouurrss@@bbllaanncchheeppoorrttee..ffrr..  
  
  
  
  



AARRTTIICCLLEE  77  
LLee  ggaaggnnaanntt  sseerraa  iinnffoorrmméé  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..  IIll  pprreennddrraa  
ppoosssseessssiioonn  ddee  ssoonn  lloott  cchheezz  BBllaanncchheeppoorrttee  ddaannss  lleess  22  mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  ccllôôttuurree  dduu  jjeeuu..  
  
AARRTTIICCLLEE  88  
LLee  ggaaggnnaanntt  aauuttoorriissee  ppaarr  aavvaannccee  BBllaanncchhee  PPoorrttee  àà  uuttiilliisseerr  sseess  nnoomm,,  aaddrreessssee  eett,,  ssaauuff  aavviiss  
ccoonnttrraaiirree,,  llaa  rreepprroodduuccttiioonn  ddee  ssaa  pphhoottooggrraapphhiiee  ddaannss  ttoouuttee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ppuubbllii--pprroommoottiioonnnneellllee  
dduu  sseeuull  ffaaiitt  ddee  ll''aacccceeppttaattiioonn  ddee  ssoonn  pprriixx..    
  
IIll  rreecceevvrraa  ssoonn  lloott  22  mmooiiss  aauu  pplluuss  ttaarrdd    aapprrèèss  llee  3300  sseepptteemmbbrree  22001166,,  ddaattee  ddee  ccllôôttuurree  dduu  jjeeuu..  
  
AARRTTIICCLLEE  99  
LLee  ssiimmppllee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  ooppéérraattiioonn  iimmpplliiqquuee  ll''aacccceeppttaattiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  dduu  pprréésseenntt  
rrèègglleemmeenntt..  TToouutteess  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  pprraattiiqquueess  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  oouu  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceelluuii--ccii  sseerroonntt  
ttrraanncchhééeess  ssoouuvveerraaiinneemmeenntt  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  oorrggaanniissaattrriiccee..  
  
  
AARRTTIICCLLEE1100  
BBllaanncchhee  PPoorrttee  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  dd''ééccoouurrtteerr,,  ddee  pprroorrooggeerr,,  dd''aannnnuulleerr  oouu  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  pprréésseenntt  
jjeeuu  ssii  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ll''eexxiiggeeaaiieenntt..  SSaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  eennggaaggééee  ddee  ccee  ffaaiitt..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  1111  
LLee  nnoomm  dduu  ggaaggnnaanntt  ppoouurrrraa  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  BBllaanncchhee  PPoorrttee  ssuurr  ssiimmppllee  ddeemmaannddee  ééccrriittee  
ddeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  ccllôôttuurree  dduu  jjeeuu  eett  ccee,,  dduurraanntt  lleess  66  mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  ((TTiimmbbrreess  rreemmbboouurrssééss  
ssuurr  ddeemmaannddee  aauu  ttaarriiff  lleenntt))..  PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  BBllaanncchhee  PPoorrttee  nnee  sseerraa  pplluuss  tteennuuee  ddee  ffoouurrnniirr  ccee  
nnoomm..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  1122  
CCee  rrèègglleemmeenntt  sseerraa  ddééppoosséé  cchheezz  MMaaîîttrree  GGoobbeerrtt  eett  aaddrreesssséé  ggrraattuuiitteemmeenntt  ppaarr  BBllaanncchhee  PPoorrttee  àà  
ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eenn  ffeerraa  llaa  ddeemmaannddee  ééccrriittee  aaccccoommppaaggnnééee  dd''uunnee  eennvveellooppppee  ppoouurr  llaa  rrééppoonnssee..  
LLee  ddeemmaannddeeuurr  ddeevvrraa  pprréécciisseerr  ddaannss  ssaa  lleettttrree  qquu''iill  ddééssiirree  rreecceevvooiirr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  ::  
""RRGGTT  2277  110000  ::  2200  000000  €€  àà  ggaaggnneerr  »»  ((ffrraaiiss  ddee  ttiimmbbrree  rreemmbboouurrssééss  ssuurr  ssiimmppllee  ddeemmaannddee  aauu  ttaarriiff  
lleenntt  eenn  vviigguueeuurr))..  
  
  
AARRTTIICCLLEE  1133  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llooii  IInnffoorrmmaattiiqquuee  &&  LLiibbeerrttééss  dduu  0066  jjaannvviieerr  11997788,,  vvoouuss  ddiissppoosseezz  dd’’uunn  ddrrooiitt  
dd’’aaccccèèss  eett  ddee  rreeccttiiffiiccaattiioonn  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  vvoouuss  ccoonncceerrnnaanntt  eett  dd’’ooppppoossiittiioonn  àà  lleeuurr  ttrraaiitteemmeenntt..  
PPoouurr  eexxeerrcceerr  ccee  ddeerrnniieerr,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ééccrriirree  àà  BBllaanncchheeppoorrttee,,  5599997711  TToouurrccooiinngg  CCeeddeexx,,  eenn  
jjooiiggnnaanntt  llaa  ccooppiiee  ddee  vvoottrree  ppiièèccee  dd’’iiddeennttiittéé..  
  


