Wedstrijdreglement T-shirt 50 jaar Neptunus
De wedstrijd voor het ontwerp voor een T-shirt 50 jaar Neptunus wordt georganiseerd door Turnkring
Neptunus Bredene.
Het ontwerp
•

Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury op volgende criteria:
o 1 kant van het T-shirt, voor- of achterkant naar keuze
o 2 kleuren maximum (achtergrondkleur van het T-shirt en lijnkleur)
o Thema 50 jaar Neptunus
o Een verband met sport/turnen
o Niet aanstootgevend (racisme/beledigend…)

Jury en beoordeling
•
•
•
•

Leden van de jury kunnen zelf niet deelnemen
De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk.
In geval van ex aequo beslist de voorzitter wie de uiteindelijke winnaar is.
Turnkring Neptunus Bredene houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien
niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding,
bedrog of kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit
te sluiten van de wedstrijd. Zo kunnen de deelnemers o.m. worden uitgesloten wegens:
o Het indienen van de tekening na 31 mei 2018
o Niet bekendmaking van de identiteit
o Plagiaat
o Niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden zoals uiteengezet in dit
reglement.

Deelname en prijs
•
•
•
•
•

Elk ontwerp wordt digitaal aangeleverd via mail naar gobianne@hotmail.be in beeldformaat
Je deelname moet doorgestuurd zijn voor 31 mei 23u59.
Er staat geen leeftijdsgrens op de deelnemer.
De winnaar/winnares wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.
De winnaar van deze wedstrijd krijgt een jaarabonnement cadeau voor 1 persoon voor 1 bij
Turnkring Neptunus Bredene voor het sportjaar 2018-2019.

Eigendoms- en publicatierecht
•
•

De deelnemers verlenen Turnkring Neptunus het exclusieve recht om, zonder vergoeding, te
publiceren in de vorm en aantallen die ze zelf wenst.
Ingestuurde ontwerpen worden niet teruggestuurd.

Persoonsgegevens
•

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Turnkring Neptunus in een bestand
opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met toepassing van de wet
van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden
bewaard en enkel verwerkt in het kader van deze wedstrijd. Deze gegevens worden niet aan
derden overgemaakt. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem/haar
bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos
uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar
gobianne@hotmail.be. Dit kan wel voor gevolg hebben dat je niet meer aan de wedstrijd kan
deelnemen. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien zij de prijs
winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en
andere online kanalen van Turnkring Neptunus Bredene en de plaatselijke pers.

Algemene verplichtingen
•
•
•
•

Door inzending van een dossier aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en
voorwaarden van dit reglement.
Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de jury
is bindend voor alle partijen.
Turnkring Neptunus Bredene behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan
en hierover inlichtingen in te winnen
Turnkring Neptunus Bredene behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die
het voor de uitvoering van het ontwerp nodig achten.

