
Wedstr i jdreglement ‘World Fai r Trade Day 2019’  

 

1. I nleiding 

Deze wedstr i jd wordt georganiseerd door Fai r trade Belgium in het kader van World Fai r 
Trade Day 2019. Di t reglement bepaal t de regels en de voorwaarden om te kunnen 
deelnemen aan de wedstr i jd.  

2. Opzet wedstr i jd  

Post een foto op één van de volgende socialemediakanalen (Facebook/Twitter/I nstagram) 
met de hashtag #fai r tradeatwork (als je deelneemt v ia een organisat ie) of 
#fai r tradeatcampus (als je deelneemt v ia een school ) die een mooie weergave is van hoe j i j , 
jouw organisat ie of school aan de act ie World Fair Trade Day 2019 meedoet en v iert. 

3. Deelnemingsvoorwaarden  

I edereen die een foto instuurt van zi jn deelname aan de act ie World Fai r TradeDay 2019 
met de hashtags zoals hierboven vermeld, vanui t z i jn/haar organisat ie en/of 
school/universi tei t, kan deelnemen aan de onl ine wedstr i jd. 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 publ iekel i jk te 
beki jken zi jn, dus inzendingen v ia afgeschermde accounts (die dus al leen door vr ienden en 
fol lowers gezien kunnen worden) kunnen niet meegerekend worden.  

Per school of  organisat ie zi jn meerdere inzendingen mogel i jk.  

Komen niet in aanmerking voor deze wedstr i jd: 

- Minder jar ige personen 
- Personen of organisat ies met een woonplaats buiten België 
- Personen die werken voor of  een l ink hebben met Fai r trade Belgium 
- I nzendingen met onzedel i jke, discr iminerende of ex tremist ische elementen  

 

4. Wedstr i jdver loop  

De inbreng van de deelnemers aan de wedstr i jd betref t een creat ief  product, namel i jk een 
foto. De t ien winnaars worden bepaald door een onafhankel i jke jury, op basis van volgende 
vraag: ‘Wat is de mooiste manier om mee te doen aan de act ie World Fair Trade Day 2019 
en te v ieren?’ .  

De deelnemers ver lenen de organisat ie de kosteloze toestemming om de creat ieve 
producten zonder enige beperking te publ iceren op de websi te van Fai r trade Belgium en 
andere onl ine kanalen onder hun redactionele verantwoordel i jkheid.  

De deelnemer vr i jwaart de organisator (Fai r trade Belgium) tegen al le mogel i jke aanspraken 
in verband met zi jn creatieve inbreng. Di t wi l  zeggen dat al le foto’s oorspronkel i jk moeten 
zi jn en enkel  en al leen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zi jn. Er mag op geen enkele 



wi jze auteursrechtel i jk beschermd mater iaal  van derden in verwerkt worden, tenzi j  men over 
al le noodzakel i jke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet 
verpl icht om de producten te publ iceren en/of gebruiken en kan op elk ogenbl ik en om 
welke reden dan ook een creat ieve inbreng verwi jderen.  

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonder l i jke jur isdict ie de wedstr i jd 
op elk ogenbl ik op te schorten of in te trekken indien zi j  daartoe gedwongen wordt omwi l le 
van wettel i jke redenen of omwi l le van dwingende zel f regulerende redenen, zonder enig 
recht op compensat ie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

I ndien er wi jz igingen aan het reglement gemaakt worden, zul len die meegedeeld worden op 
www.fai r tradebelgium.be. 

5. Pri js 

Op maandag 13 mei k iest de jury de t ien winnaars, die persoonl i jk gecontacteerd worden 
v ia het kanaal  waar ze een foto gepost hebben, en indien mogel i jk v ia de organisat ie waar 
ze werkzaam zi jn. De pr i js is een Fai r trade pakket ter waarde van 50 euro. Max imum 1 pr i js 
per school/organisat ie. Pr i jzen zi jn niet overdraagbaar of  inwisselbaar voor contanten. 

6. Aansprakel i jkheid 

De organisator Fai r trade Belgium is niet verantwoordel i jk voor mogel i jke schade, 
l ichamel i jke letsels of  ongeval len die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van 
deelname aan de wedstr i jd en/of ui tvoer ing van de pr i js. Fai r trade Belgium verklaart te zi jn 
verzekerd voor enige schadegeval len die onder haar burgerrechtel i jke aansprakel i jkheid 
val t. De deelnemers en winnaars verklaren te zi jn verzekerd voor enige schadegeval len ten 
gevolge van hun persoonl i jke aansprakel i jkheid. De deelnemers en winnaars verklaren af  te 
zien van enige vorder ing tegen Fai r trade Belgium die zou kunnen voortv loeien ui t om het 
even welk schadegeval  dat hen overkomt bi j  deelname aan de wedstr i jd en/of ui tvoer ing 
van de pr i js.   

Wanneer de winnaar bekend is, wordt hi j /z i j  gecontacteerd door Fai r trade Belgium met de 
vraag om zi jn/haar contactgegevens over te maken aan de organisat ie voor de toekenning 
van de pr i js. Di t kan ook gebeuren v ia de organisat ie of  de school waarmee de persoon 
deelneemt aan de wedstr i jd. 

Fai r trade Belgium is niet verantwoordel i jk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden 
omdat de deelnemer onvoldoende, onvol ledige of foute contactgegevens opgaf bi j  z i jn 
deelname.  

Bi j  onbereikbaarheid, d.w.z. geen react ie binnen de week na de eerste contactname, kan 
de organisat ie de gewonnen pr i js toekennen aan een andere deelnemer.  

7. Persoonsgegevens  

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamel t, val len onder 
toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 
persoonl i jke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze 
een pr i js winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto en naam kunnen verschi jnen op de 



websi te en andere onl ine kanalen onder de redactionele verantwoordel i jkheid van Fai r trade 
Belgium.  

8. Toezicht op wedstr i jd en besl issingen  

De organisator houdt toezicht op het correcte ver loop van de wedstr i jd. Als niet aan al le 
voorwaarden en eisen van het reglement is voldaan of in geval  van misbruik, misleiding, 
bedrog of ‘ kwade trouw’  behoudt de organisat ie het recht om een deelnemer ui t te slui ten 
van de wedstr i jd. De ui tslag van een wedstr i jd kan niet betwist worden.  

9. Het reglement aanvaarden  

Door deel te nemen aan deze onl ine wedstr i jd, aanvaardt de deelnemer het 
wedstr i jdreglement en al le besl issingen die de organisator in verband met de wedstr i jd zal  
tref fen. 

10. Contact 

Voor meer info over de wedstr i jd, kan je terecht bi j  deborah@fai r tradebelgium.be 


