REGLEMENT FIETSZOEKTOCHT
ALGEMEEN

Hou je boven alles aan de coronamaatregelen die op dat moment van kracht zijn!
Hou je ook aan de verkeersregels. Voor geen enkele vraag moet je ergens een zaak of gebouw
betreden. Alle vragen zijn op te lossen vanaf de straatkant, parken of wegels. Wees hoffelijk en
zorg voor fairplay.

ACHTERGROND VAN DE WEDSTRIJD
De fietszoektocht volgt een parcours van ongeveer 40km en dit op een relatief vlak terrein. Het
merendeel van de wegen is geasfalteerd op enkele plaatsen zijn het fietspaden met kiezelsteentjes.

DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De fietszoektocht start op 1 mei en stopt op 31 mei.
Deelnemers kunnen in deze tijdspanne de foto’s op onze facebookpagina plaatsen.
De antwoordformulieren moeten ons vóór 4 juni bereiken. Ten laatste op 30 juni maken wij de
winnaars bekend.
Tijdens de fietszoektocht wordt er ook gevraagd om enkele foto’s op onze facebookpagina te
plaatsen, deze moeten ten laatste op 31 mei op onze facebookpagina geplaatst worden.

HOE INSCHRIJVEN?
Bestel je tickets online via de link op onze website www.puitenslagers.be
Na ontvangst van betaling ontvang je per mail de routebeschrijving met vragenlijst en een ticket met
barcode. Deze barcode is nodig om in te ruilen voor het ijsje dat je onderweg krijgt.
Enkel deelnemers met een geldig inschrijvingsnummer kunnen aanspraak maken op de prijzen.
Let op! Bij het plannen van je tocht met de openingsuren van Hoevezuivel ’t Schuur, deze zijn
uitzonderlijk voor deze tocht iedere dag geopend tussen 10 en 18u.

WAT HEB JE NODIG OM DEEL TE NEMEN?
-

Inschrijvingsnummer
Een fiets die reglementair in orde is
Smartphone, tablet of Iphone

Aan te raden om mee te nemen:
-

Regenkledij
Herstellingskit voor banden
Eten en drinken?

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.

SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury wordt samengesteld door bestuursleden van Puitenslagersfeesten vzw
De jury kijkt de juistheid van de antwoorden na. Er kunnen ook gok- en strikvragen zijn waarbij je het
antwoord niet altijd op de locatie kan vinden.
In geval van ex aequo kan er een bijkomende schiftingsvraag gesteld worden.

BEOORDELINGSPROCEDURE FOTO’S
De jury zal de foto’s beoordelen op hun originaliteit. De deelnemers die de meest originele foto’s
op onze facebookpagina hebben geplaatst krijgen extra bonuspunten.

De deelnemers die tot de top 30 van de mooiste foto’s behoren krijgen extra bonuspunten.
De eerste plaats 10, de tweede plaats 5, de derde plaats 2 extra punten.
Deelnemers die foto's genomen hebben tijdens Fiesta Perez op de Puitenslagersfeesten
krijgen 5 bonuspunten.

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/zij dat hij/zij 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?
Eerste prijs:

Waardebon van €300

Tweede prijs: Waardebon van €150
Derde prijs:

Waardebon van €75

Vierde prijs:

Waardebon van €35

HOE CONTACTEERT U ONS?
Er wordt gecorrespondeerd noch gediscussieerd over het reglement, de organisatie en/of de
uitslag van de wedstrijd.
Ingevulde wedstrijdformulieren moeten opgestuurd worden op het postadres:
Puitenslagersfeesten vzw - Bremstraat 83 - 9120 Beveren

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 vzw
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..

