REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD TREKT-ER-OP-PUIT
ACHTERGROND VAN DE WEDSTRIJD
Tijdens de wandelingen van 3, 5, 10 of 15 km kunnen de wandelaars vrijblijvend deelnemen aan een
fotowedstrijd.

DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De fotowedstrijd start zaterdag 8 mei om 00.01u en stopt op zondag 9 mei om 23.59u
Deelnemers kunnen in deze tijdspanne de foto’s op onze facebookpagina plaatsen.
Het aantal likes per ingestuurde foto’s wordt geteld op 10 mei om 20.00u.

WAT ZIJN DE CATEGORIEËN?
Er zijn drie categorieën voor deze fotowedstrijd:
-

Jezelf of je bubbel
Landschappen

-

Architectuur

foto’s van jezelf of van je gezelschap tijdens de wandeling
foto’s van de landschappen die je tegenkomt tijdens de
wandeling.
foto’s van inspirerende architectuur die je tekenkomt tijdens
de wandeling.

WIE ORGANISEERT DE WEDSTRIJD?
De wedstrijd wordt georganiseerd door Puitenslagersfeesten vzw.
Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het volledige reglement en met elke
beslissing aangaande deze fotowedstrijd.
Over het reglement worden geen telefoongesprekken of briefwisseling gevoerd.
Puitenslagersfeesten vzw kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het reglement, door ze
eenvoudigweg op zijn website aan te kondigen.

WIE KAN DEELNEMEN?
De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met een minimum leeftijd van 12 jaar, die in
Beveren geboren zijn of wonen op het moment van de wedstrijd.

HOE NEEMT U DEEL?
Deelname aan de wedstrijd is gratis. U kan deelnemen door maximum één foto per categorie te
plaatsen op de facebookpagina www.facebook.com/puitenslagersfeesten

Elke deelnemer mag maximaal 1 foto per persoon per categorie per afgelegde wandeltocht.
Deelnemers mogen meer dan één wandeling maken en per wandeling deelnemen aan de
fotowedstrijd, maar niet meer dan één keer per wandeling fotot’s op onze facebookpagina
plaatsen.

SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury wordt samengesteld door bestuursleden van Puitenslagersfeesten vzw

BEOORDELINGSPROCEDURE
Het aantal likes per foto staat voor 50% van de punten. De overige 50% worden gegeven door de
jury.
De winnaars worden eind juni 2021 bekendgemaakt

RECHTEN EN PUBLICATIE
De deelnemer garandeert aan Puitenslagersfeesten vzw dat hij alle rechten uitoefent die aan zijn
ingestuurde foto zijn verbonden en dat hij persoonlijk de foto heeft genomen. In voorkomend
geval garandeert hij dat hij de toestemming heeft gekregen van de gefotografeerde personen
en/of van de eigenaars van de gefotografeerde voorwerpen of goederen, zowel voor het maken
van de foto als voor zijn deelneming aan de wedstrijd.
De deelnemer draagt gratis aan Puitenslagersfeesten vzw het recht over om de foto die in alle
publiekscommunicatie van en over Puitenslagersfeesten vzw wordt gebruikt, te reproduceren en
te gebruiken, zowel tijdens als na de wedstrijd. Die foto’s mogen ook worden gebruikt zowel
tijdens als na de wedstrijd.
De overdracht van die rechten is een voorwaarde om aan de wedstrijd deel te nemen.

WELKE PRIJS KUNT U WINNEN?
Juryprijs
De winnaar van de juryprijs krijgt een cadeaubon van 250 euro, te besteden bij sponsors van
Puitenslagersfeesten vwz
Publieksprijs
De winnaar van de publieksprijs krijgt een cadeaubon van 250 euro, te besteden bij sponsors van
Puitenslagersfeesten vwz

HOE CONTACTEERT U ONS?
Er wordt gecorrespondeerd noch gediscussieerd over het reglement, de organisatie en/of de
uitslag van de wedstrijd.

DISCLAIMER
Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt alle punten van het reglement, evenals elke wijziging
of beslissing waar de organisatoren door onvoorziene omstandigheden eventueel toe
genoodzaakt zijn.
De ingestuurde foto’s worden eigendom van Puitenslagersfeesten vwz
Aanstootgevende foto’s of foto’s met personen die geen toestemming tot publicatie hebben
gegeven, kunnen verwijderd worden. Dat geldt ook voor commercieel of discriminatoir getinte
foto’s. Deze lijst is niet volledig. Tegen de weigering van foto’s is geen beroep mogelijk, die moet
niet worden gemotiveerd en evenmin wordt erover gecorrespondeerd.
Puitenslagersfeesten vzw kan bij publicatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen of
klachten van personen die op de foto’s staan. Deze aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
Louter door deel te nemen geeft de deelnemer automatisch en onherroepelijk toestemming zijn
naam en foto te publiceren, en hem als deelnemer aan de wedstrijd te identificeren, en ziet hij af
van alle rechten op dat vlak.
De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd geheel of ten dele te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of af te gelasten als de omstandigheden dat vereisen. Puitenslagersfeesten
vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging of afgelasting van de
fotowedstrijd door overmacht.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Preambule
De Puitenslagersfeesten vzw, zich bewust van het belang de vertrouwelijkheid van gegevens te
waarborgen, gaat ambitieuze verbintenissen aan om persoonsgegevens te beschermen.
Onderhavig gegevensbeschermingsbeleid heeft als doel u te informeren over de aangegane
verbintenissen en genomen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Ingezamelde gegevens
We zien erop toe alleen de gegevens in te zamelen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking
die we op het oog hebben.

Doelstellingen van de inzameling
De beoogde verwerking beantwoordt aan expliciete, rechtmatige en welomschreven
doelstellingen.
Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt voor het project: Fotowedstrijd Trekt-erop-Puit
Bewaring van de gegevens
De Puitenslagersfeesten vwz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de
handelingen te stellen waarvoor ze zijn ingezameld en met inachtneming van de geldende
regelgeving.
Uw rechten
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u recht op informatie,
toegang, rechtzetting en verwijdering van de inlichtingen die op u betrekking hebben en die
zijn ingezameld door wie belast is met de verwerking. Voorts hebt u recht op bezwaar tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens om gegronde redenen..

