REGLEMENT ‘BROODDOOS STICKER’ WEDSTRIJD
ART.1. De ‘BROODDOOS STICKER’ wedstrijd is een wedstrijd georganiseerd door Tetra Pak Belgium.
Deelnemen is gratis en kan via het inschrijvingsformulier op de website www.melkopschool.be. Door
deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met het reglement van de ‘Brooddoos sticker’ wedstrijd.
ART.2. Alle Nederlandstalige en Franstalige basis- en kleuterscholen in België worden uitgenodigd om
deel te nemen aan de wedstrijd. Per school kunnen meerdere klassen/studiejaren deelnemen, telkens
vertegenwoordigd door de leerkracht van de respectievelijke klas. Individuele leerlingen en/of
leerkrachten en/of particulieren kunnen niet persoonlijk deelnemen, zij vertegenwoordigen altijd hun
school. Niemand anders kan deelnemen aan de wedstrijd.
ART.3. De prijzenpot van de ‘BROODDOOS STICKER’ wedstrijd bestaat uit:
•

•

Eerste prijs voor winnende Nederlandstalige en winnende Franstalige kleuter- of basisschool
(deelnemende klas, studiejaar of school): waardebon van 250 euro voor school- en
speelmateriaal
Troostprijs: voor 4 Nederlandstalige en 4 Franstalige kleuter- of basisscholen (deelnemende
klas, studiejaar of school) een leerrijke workshop over voedselveiligheid/voedselverspilling
georganiseerd door GoodPlanet Belgium

ART.4. Deelname procedure
• De leerkracht schrijft voor vrijdag 16 oktober 2015 de klas online in via de website
www.melkopschool.be
• De leerkracht mailt uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2015 een ontwerp van de brooddoos sticker
naar wedstrijd@melkopschool.be met vermelding van de naam en het adres van de school,
naam en e-mail van de leerkracht, en de klas
• Stemmen voor een brooddoos sticker ontwerp kan via de Melk op School Facebookpagina:
www.facebook.com/melkopschool van maandag 26 oktober 2015 t.e.m. vrijdag 30 oktober 2015
• Iedereen kan maximaal 1 stem uitbrengen per brooddoos sticker ontwerp, en maximaal 5
stemmen in totaal.
ART. 5. Formaat ontwerp
• De deelnemers leveren hun brooddoos sticker ontwerp in binnen maximaal een A4 formaat.
• Om de brooddoos sticker ontwerpen goed te kunnen drukken en snijden, dient er voldoende
ruimte te worden voorzien rond de afbeeldingen. De belangrijkste zaken in het ontwerp worden
best niet te dicht tegen de rand geplaatst.
• De afmeting van de uiteindelijk winnende brooddoos sticker ontwerpen bedraagt maximaal 10
op 10 cm.
• De winnende brooddoos sticker ontwerpen worden gedrukt met vermelding van het logo van
Tetra Pak en GoodPlanet Belgium.

ART. 6. De deelnemers gaan akkoord dat de ingestuurde brooddoos sticker ontwerpen getoond worden
op de Melk op School Facebook pagina.
ART. 7. De organisator houdt zich het recht voor om brooddoos sticker ontwerpen niet te weerhouden
voor de facebookpagina zonder dat hij hiervoor ter verantwoording kan geroepen worden.
ART 8. Er zijn 10 winnaars (5 Nederlandstalige en 5 Franstalige deelnemers). Deze worden door een
jury, samengesteld door de organisator en bestaande uit 5 leden, geselecteerd uit de 20 inzendingen
(10 Nederlandstalige en 10 Franstalige deelnemers) die de meeste stemmen haalden op de
Facebookpagina. De 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige basis- of kleuterscholen (deelnemende
klas, studiejaar of school) die op 30 oktober 2015 om 12u ’s middags de meeste stemmen haalden voor
hun ingezonden brooddoos sticker ontwerp zijn geselecteerd voor de finale ronde.
ART. 9. De jury maakt op maandag 9 november 2015 de winnaars bekend. De beslissing van de jury
is onherroepelijk en onbetwistbaar. Hierover wordt geen schriftelijke noch telefonische communicatie
gevoerd.
ART. 10. De wedstrijdorganisator heeft het recht om de maker van het brooddoos sticker ontwerp te
contacteren om de ingestuurde informatie te checken of om een andere dwingende reden.
ART. 11. De deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan deelname
aan de wedstrijd.
ART. 12. Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten gekoppeld aan het
ingestuurde brooddoos sticker ontwerp en dat hij de vereiste toestemming heeft om deze te laten
publiceren.
ART. 13. De wedstrijdorganisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een klacht van
een derde partij ivm een overtreding van de wet op privacy. In voorkomend geval zal de deelnemer de
wedstrijdorganisator ontslaan van elke verantwoordelijkheid.
ART. 14. Een school kan maximaal 1 van de 10 prijzen winnen.
ART. 15. Er wordt alleen schriftelijk gecommuniceerd over de wedstrijd via e-mail.
ART. 16. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan hiervoor
niet aansprakelijk gesteld worden. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting van de organisator ook.
ART 17. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

