
Wedstrijdreglement ‘Action for at work & towns for the Week of Fair 
Trade’ 
 

1. Inleiding 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Fairtrade Belgium in het kader van Week van de 
Fair Trade 2020, die dit jaar plaatsvindt van 7 tot 17 oktober 2020. Dit reglement bepaalt de 
regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.  

2. Opzet wedstrijd  

Doe mee aan de Fairtrade Quiz, beantwoord de 5 vragen en misschien win jij wel één van 
de prachtige prijzen van onze lokale Belgische partners die zich inzetten voor Fairtrade.  

3. Deelnemingsvoorwaarden  

Iedereen die een foto instuurt van zijn deelname aan de actie World Fair TradeDay 2019 
met de hashtags zoals hierboven vermeld, vanuit zijn/haar organisatie en/of 
school/universiteit, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Deelnemen kan door een foto te 
posten op één van de socialemediakanalenl naar keuze (Facebook/Twitter/Instagram) vanaf 
maandag 6 mei 09:00 uur tot zaterdag 11 mei 23:59 uur. De foto moet publiekelijk te 
bekijken zijn, dus inzendingen via afgeschermde accounts (die dus alleen door vrienden en 
followers gezien kunnen worden) kunnen niet meegerekend worden.  

Elke persoon die werkzaam is bij een FairTradeGemeente of bij een organisatie die actief is 
in het Fairtrade@Work programma, kan deelnemen aan de wedstrijd. Je deelname is geldig 
wanneer je de 5 vragen beantwoord op de daarvoor voorziene webpagina van Fairtrade 
Belgium, en dit van woensdag 7 oktober 09:00 uur tot zaterdag 17 oktober 23:59 uur. 

Komen niet in aanmerking voor deze wedstrijd: 

- Minderjarige personen 
- Personen of organisaties met een woonplaats buiten België 
- Personen die werken voor of een link hebben met Fairtrade Belgium 
- Inzendingen met onzedelijke, discriminerende of extremistische elementen  

 

4. Wedstrijdverloop  

Elke persoon die wil deelnemen aan de quiz, moet de vijf vragen beantwoorden, zijn 
contactgegevens invoeren (naam, organisatie waar hij/zij werkt, e-mailadres) en zijn 
deelname bevestigen door op de knop ‘Bevestigen’ te klikken. De 38 winnaars worden 
willekeurig gekozen uit de deelnemers die de 5 vragen correct hadden.  

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.fairtradebelgium.be. 

 

http://www.fairtradebelgium.be/


5. Prijs 

Op maandag 13 mei kiest de jury de tien winnaars, die persoonlijk gecontacteerd worden via 
het kanaal waar ze een foto gepost hebben, en indien mogelijk via de organisatie waar ze 
werkzaam zijn. De prijs is een Fairtrade pakket ter waarde van 50 euro. Maximum 1 prijs per 
school/organisatie.  

De jury kiest willekeurig 38 winnaars in de loop van de week van 19 oktober 2020. De 
winnaars zullen gecontacteerd worden op het e-mail adres dat ze ingaven om aan de 
wedstrijd deel te nemen. De prijzen hebben elk een waarde van ongeveer 100 euro, en 
bestaan uit overnachtingen bij Thon Hotel & Vayamundo, koffiemachines van Puro & Java, 
chocolade van Galler, lekkers van Oxfam, wijn van Biodyvino, waardebonnen van Boeren & 
Buren, kleding van Cottover & ACP, handdoeken van Clarysse, plaids van Kalani Home, een 
coffee tasting bij Café Liégeois en concerttickets en meet&greet met Chicos Y Mendez. 
Maximum 1 prijs per persoon. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten. 

 

6. Aansprakelijkheid 

De organisator Fairtrade Belgium is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, 
lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van 
deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs. Fairtrade Belgium verklaart te zijn 
verzekerd voor enige schadegevallen die onder haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
valt. De deelnemers en winnaars verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten 
gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers en winnaars verklaren af te 
zien van enige vordering tegen Fairtrade Belgium die zou kunnen voortvloeien uit om het 
even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van 
de prijs.   

Wanneer de winnaar bekend is, wordt hij/zij gecontacteerd door Fairtrade Belgium met de 
vraag om zijn/haar contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning 
van de prijs. Dit kan ook gebeuren via de organisatie waarmee de persoon deelneemt aan 
de wedstrijd. 

Fairtrade Belgium is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden 
omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn 
deelname.  

Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week na de eerste contactname, kan de 
organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer.  

7. Persoonsgegevens  

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder 
toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat hun 
naam gedeeld wordt met de organisatie waar hij/zij voor werkt.  

8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen  

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle 
voorwaarden en eisen van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, 
bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten 
van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.  



9. Het reglement aanvaarden  

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd, aanvaardt de deelnemer het 
wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal 
treffen. 

10. Contact 

Voor meer info over de wedstrijd, kan je terecht bij deborah@fairtradebelgium.be 


