Wedstrijdreglement ‘ World Fair Trade Day 2019’
1. I nleiding
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Fairtrade Belgium in het kader van World Fair
Trade Day 2019. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen
deelnemen aan de wedstrijd.
2. Opzet wedstrijd
Post een foto op één van de volgende socialemediakanalen (Facebook/Twitter/I nstagram)
met de hashtag #fairtradeatwork (als je deelneemt via een organisatie) of
#fairtradeatcampus (als je deelneemt via een school) die een mooie weergave is van hoe jij,
jouw organisatie of school aan de actie World Fair Trade Day 2019 meedoet en viert.
3. Deelnemingsvoorwaarden
I edereen 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/I nstagram) 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.
Per school of organisatie zijn meerdere inzendingen mogelijk.
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
I nzendingen met onzedelijke, discriminerende of ex tremistische elementen

4. Wedstrijdverloop
De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een creatief product, namelijk een
foto. De tien winnaars worden bepaald door een onafhankelijke jury, op basis van volgende
vraag: ‘ Wat is de mooiste manier om mee te doen aan de actie World Fair Trade Day 2019
en te vieren?’ .
De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de creatieve
producten zonder enige beperking te publiceren op de website van Fairtrade Belgium en
andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid.
De deelnemer vrijwaart de organisator (Fairtrade Belgium) tegen alle mogelijke aanspraken
in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle foto’ s oorspronkelijk moeten
zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele

wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over
alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet
verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om
welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.
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.
I ndien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op
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. Max imum 1 prijs
per school/organisatie. 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 of de school 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, als ze
een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto en naam kunnen verschijnen op de

website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Fairtrade
Belgium.
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 aanv aarden
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

