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1 ORGANISATIE EN WEDSTRIJDPERIODE
1.1. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, waarvan de administratieve zetel zich bevindt te
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel is de organisator van de wedstrijd Kunstendag voor Kinderen.
1.2. De wedstrijd loopt van 13/09/2022 tot en met 28/10/2022.

2 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
2.1. De wedstrijd richt zich uitsluitend op basisscholen en DKO’s uit het Vlaamse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
2.2. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de contactpersonen (leerkrachten) vragen om hun
identiteit te bewijzen.
2.3. Je kan enkel deelnemen door het inzenden van kunstwerken via mail naar wedstrijd@kunstendag.be.
De deelnemers verklaren dat anderen geen rechten van welke aard ook kunnen laten gelden op de
ingestuurde teksten, foto’s, filmpjes of op enig ander materiaal. De deelnemers geven de organisatoren de
kosteloze toestemming om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal samen met de
school- en klasnaam op te slaan, te reproduceren, publiek te maken en te verspreiden via alle middelen
en/of media, en anderszins te gebruiken voor alle publicitaire doeleinden in het kader van deze wedstrijd.
Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van 1 jaar na het beëindigen van deze wedstrijd.
2.4. Er staat geen maximum op het aantal ingestuurde kunstwerken per klas of per deelnemer.

3 PRIJS
3.1. Na afloop van de wedstrijd wordt door een onschuldige hand uit alle deelnemende klassen 1
winnende klas gekozen. De winnende klas krijgt, voor elk van de leerlingen, een leuke T-shirt
opgestuurd in het thema van Kunstendag Voor Kinderen 2022.
3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik
van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
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3.4. De organisatoren brengen de winnende klas zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd via e-mail
op de hoogte en stemmen vervolgens samen verder af voor de maten van de gewonnen T-shirts.

4 INTELLECTUELE RECHTEN
De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun schoolnaam, klasnaam en – na het ontvangen
van de prijs – een klasfoto met de T-shirts te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en
media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt
beperkt tot een periode van 1 jaar na het einde van deze wedstrijd.

5 SANCTIES BIJ MISBRUIK OF INBREUKEN
In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste gegevens) of inbreuk
op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De
deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd
betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die
gevallen ook het recht om:
(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en
(ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden
of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade.

6 KLACHTEN
Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende emailadres gestuurd worden: kunstendagvoorkinderen@vlaanderen.be. De organisatoren behandelen enkel
de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De
organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7 PERSOONSGEGEVENS
De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of
je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer
informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de
gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Departement CJM, te vinden op
www.vlaanderen.be/cjm/nl/verwerking-persoonsgegevens.
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8 AANVAARDING REGLEMENT
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit
reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9 WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE WEDSTRIJD
9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen
of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit
rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast
wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.
9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden lasthebbers of
medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt
niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de
betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10 AANSPRAKELIJKHEID
De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers,
kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk
worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische
onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van
verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van
hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11 COMMUNICATIE
De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in
dit wedstrijdreglement is bepaald.
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12 DIVERSE BEPALINGEN
12.1. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per
e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn.
Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.
12.2. Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat
geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig
wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.
12.3. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken
bevoegd.
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