
WEDSTRIJDREGLEMENT

WIN EEN BILLENKAR VOOR EEN DAG



ARTIKEL 1 : OPZET

De wedstrijd wordt georganiseerd door Erfgoedcel Kusterfgoed, gevestigd in

de Zandvoordeschorredijkstraat 289A in 8400 Oostende. 

De organisatie wil met deze winactie het project 'Trappen aan zee' in de kijker

zetten: het billenkarrenspel, de luisterverhalen en de expo. Kusterfgoed wil zo

de kennis en waardering van billenkarren en kusterfgoed verhogen. 

Deelnemers plaatsen hun inzendingen op instagram met #kusterfgoed

#trappenaanzee en #dekust.

De winnaar krijgt van Kusterfgoed een hele dag gratis een gocart ter

beschikking en wordt diezelfde dag getrakteerd op een picknick met

streekproducten.

ARTIKEL 2 : DEELNEMERS

Elk persoonlijk profiel (sociale media) kan meermaals deelnemen aan de

wedstrijd. Elke apart geposte foto voorzien van de juiste hashtags is een kans

op winst.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale

mediakanaal voldoen, worden uitgesloten. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de

uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een

minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Erfgoedcel Kusterfgoed ervan

uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de

minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk

ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn

recht op een prijs worden afgenomen.



ARTIKEL 3 : TERMIJN
De wedstrijd start op 1 augustus 2021 en eindigt op 31 augustus 2021. Erfgoedcel

Kusterfgoed heeft het recht deze termijn aan te passen.

ARTIKEL 4 : WEDSTRIJD

Bij het posten van een foto, moet de foto openbaar weergegeven worden.

Deelnemers plaatsen hun inzendingen op instagram met #kusterfgoed

#trappenaanzee en #dekust. Enkel als deze hashtags vermeld worden, is

de inzending geldig. 

Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid

kunnen worden van de foto.

De foto, tekening, kunstwerk of video mag geen pornografische,

onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen en mag

de richtlijnen van Instagram niet schenden.

Erfgoedcel Kusterfgoed behoudt zich het recht elke foto die niet

beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Deelnemers worden gevraagd een foto van zichzelf op een billenkar op

Instagram te plaatsen.

ARTIKEL 5 : BEPALEN WINNAAR
De werknemers van Erfgoedcel Kusterfgoed kiezen bij afloop van de wedstrijd

de creatiefste inzending. 

ARTIKEL 6 : BEKENDMAKING WINNAAR

De winnaar krijgt een privébericht via instagram en zijn/haar/hun naam en/of

profiel wordt gedeeld via de instagrampagina van Erfgoedcel Kusterfgoed.



ARTIKEL 7 : REGLEMENTSWIJZIGINGEN

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke

jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien

zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van

dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of

tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die

meegedeeld worden op www.kusterfgoed.be en via onze sociale media

kanalen.

ARTIKEL 8 : BETWISTING

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom

beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen

naar info@kusterfgoed.be.

ARTIKEL 9 : PRIVACY

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig

omgaan. Lees er alles over in onze privacyclausule op www.kusterfgoed.be.

ARTIKEL 10 : CONTACT

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij

Erfgoedcel Kusterfgoed via: :

E-mail: info@kusterfgoed.be

Post: Zandvoordeschorredijkstraat 289A

Telefoon: 059 270 770 


