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Halloween: versier je voortuin!
Reglement
De gemeente Zandhoven doet een warme oproep naar haar inwoners om je huis en
voortuin zoveel mogelijk te versieren in kader van Halloween.

1. Deelnemen



Meedoen is gratis.
Je kunt het wedstrijdreglement ophalen bij de gemeente Zandhoven, of
downloaden van de website www.zandhoven.be.




Iedereen die officieel in Zandhoven woont, kan meedoen met deze wedstrijd.
De doelgroep van deelnemers is van 0 tot 100 jaar.



Je deelt de foto van jouw woning ten laatste op 10 november 2020. Je tagt
(@gemeentezandhoven) de gemeente Zandhoven in jouw bericht en plaatst
het openbaar. Vergeet niet #inzandhoven te vermelden. Beschik je niet over
sociale media of een computer? Mail de foto van jouw woning dan door naar
communicatie@zandhoven.be of geef de foto af aan het onthaal van het
gemeentehuis van Zandhoven.

2. Voorwaarden voor inzending
Voor elk beeld geldt een volledige artistieke vrijheid. Aan deze voorwaarden moet
wel voldaan worden:



De inzender verklaart dat hij de bewoner is van de woning.
Het beeld mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende,
extremistische elementen vertonen.

Het gemeentebestuur van Zandhoven behoudt zich het recht voor elk beeld dat niet
aan deze eisen beantwoordt, te weigeren.

3. Beoordeling
Je deelt een foto van jouw woning op sociale media ten laatste op 10 november
2020. Je tagt (@gemeentezandhoven) de gemeente Zandhoven in jouw bericht en
plaatst het openbaar met vermelding #inzandhoven. Beschik je niet over sociale
media of een computer? Mail de foto van jouw woning dan door naar
communicatie@zandhoven.be of geef de foto af aan het onthaal van het
gemeentehuis van Zandhoven. Inwoners kunnen ook hun mening geven, want alle
foto’s worden op 16 november op sociale media geplaatst. Met veel likes maak je
extra kans!
Een jury (het voltallige college van burgmeester en schepenen) duidt de winnaar(s)
aan. De communicatieverantwoordelijke fungeert als wedstrijdcommissaris. Zij
maakt geen deel uit van de jury, maar leidt alles in goede banen en zorgt ervoor dat
de jury volstrekt anoniem kan oordelen. Leden van de jury komen zelf niet in
aanmerking voor één van de prijzen.

4. Winnaars



De jury kiest drie nominaties en duidt de winnaar aan.
De tien beste inzendingen krijgen Zandhovense geschenkencheques:
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1ste prijs: 40 euro
2de prijs: 30 euro
3de prijs: 20 euro
4de tot 10de prijs: 10 euro

Elke deelnemer kan maar één prijs winnen.
Van de winnende woningen wordt een foto gepubliceerd in het gemeentelijk
infoblad. Een selectie uit alle inzendingen kan gepubliceerd worden op de
verschillende communicatiekanalen van de gemeente Zandhoven.
Alle inzendingen worden gedeeld via de sociale media van de gemeente
Zandhoven.

5. Aansprakelijkheid van de deelnemer
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonlijke
gegevens, worden de gegevens van de deelnemers opgenomen in een bestand. De
gemeente Zandhoven zal die gegevens uitsluitend gebruiken in kader van de
Halloween wedstrijd.

6. Copyright
Door deel te nemen, geeft de deelnemer het gemeentebestuur van Zandhoven de
toelating om de afbeelding van jouw woning rechtenvrij te gebruiken in al zijn
publicaties.

7. Reglement
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle
clausules van dit reglement zonder voorbehoud, net als alle beslissingen die de
organisatie zal nemen om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.
Bij een onbeslist dispuut zal het college van burgemeester en schepenen een
definitieve beslissing nemen.

8. Meer info
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst communicatie van de gemeente
Zandhoven.
Rani Verschueren
Dienst communicatie
Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
03-410 16 69 | communicatie@zandhoven.be
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