“Wedstrijdreglement Breng je sportclub naar school”
1. Inleiding
Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel organiseert een wedstrijd ter promotie van de
actie ‘Breng je sportclub naar school’ op 28 september 2022. Bij deze wedstrijd worden onder de
deelnemende scholen 10 prijzen verloot, nl. een optreden op de school van de KetnetBand, een djoptreden op school, een bezoek van een radiozender (live radio-uitzending) op school, 2
waardenbonnen van € 250 voor het aankopen van sport- en spelmateriaal en 5 waardebonnen van
€250 voor het uitlenen van sport- en spelmateriaal bij MOEV.
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnamevoorwaarden voor
de wedstrijd die Sport Vlaanderen organiseert via haar website
sport.vlaanderen/brengjesportclubnaarschool.

2. Deelnamevoorwaarden
•
•
•
•

•

•
•

Elke Vlaamse school uit het lager- en secundair onderwijs kan deelnemen aan de online
wedstrijd van Sport Vlaanderen.
Indien een school meerdere vestigingsplaatsen heeft, kan er door elke vestigingsplaats apart
worden deelgenomen.
Er kan slechts 1 maal deelgenomen worden per adres.
Door deel te nemen aan de actie ‘Breng je sportclub naar school’ verbindt de school er zich
toe om:
o haar leerlingen op te roepen om op 28 september in de uitrusting van hun (favoriete)
sport(club) naar school te komen.
o De leerlingen op een speciale en leuke manier te verwelkomen (bv. rode loper,
muziek, commentator, …) op school op 28 september 2022.
o in de week van/op 28 september activiteiten rond de actie ‘Breng je sportclub naar
school’ op de school te organiseren.
o de spandoek van ‘Breng je sportclub naar school’ aan de schoolpoort op te hangen in
aanloop naar de actie.
De winnende scholen hebben geen bezwaar tegen het maken van sfeerbeelden (foto’s
/(promotie)video’s) tijdens het optreden of het bezoek van een radiozender (live radiouitzending) of de uitreiking van de waardebon op 28 september. De scholen brengen de
ouders hiervan op de hoogte. Deze sfeerbeelden zullen op 28 september en 29 september
gebruikt worden door Sport Vlaanderen in het kader van sportpromotie, bijvoorbeeld via hun
website en sociale media.
De deelnemende school is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Sport
Vlaanderen voor de deelname aan deze wedstrijd.
De school die wint zonder te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden verliest automatisch
zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3 Wedstrijdverloop
•

•
•
•
•

De scholen nemen deel door een webformulier in te vullen.
Hierbij dienen ze de naam van de school, het adres van de school, secundaire of lagere
school en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon in te vullen en een
omschrijving te geven van de extra activiteiten die ze willen organiseren (indien reeds
mogelijk ten tijde van inschrijving).
De selectie van de winnaars gebeurt door lottrekking door Sport Vlaanderen.
De 10 prijzen worden verdeeld over de 5 verschillende provincies (Brussel wordt bij de
provincie Vlaams-Brabant gevoegd). 2 prijzen per provincie.
De wedstrijd wordt gelanceerd op woensdag 1 juni en loopt tot 15 september 2022 om 16u.
De winnaars worden ten laatste op 22 september telefonisch of via mail verwittigd.

4. Prijzen
•

Onderstaande prijzen, die gewonnen worden, zijn schoolgebonden en kunnen niet worden
overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden
omgezet.
• Een optreden van de KetnetBand op 28 september 2022 van 9u tot 9u30
• Een live dj-optreden op 28 september 2022 van 9u tot 9u30
• Een bezoek van een radiozender (live radio-uitzending) op 28 september 2022 van 9u
tot 9u30
• Een waardebon van €250 voor het aankopen van sport- en spelmateriaal
• Een waardebon van €250 voor het uitlenen van sport- en spelmateriaal bij MOEV

Sport Vlaanderen kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
De scholen die een optreden van de KetnetBand/dj of een bezoek van een radiozender (live radiouitzending) winnen zorgen voor:
•
•
•
•
•

een goede organisatie in de school. Indien van toepassing moet deze organisatie conform zijn
met de veiligheidsmaatregelen omtrent Covid-19 die op dat moment van kracht zijn.
voldoende ruimte op de speelplaats of een indoor locatie waar een optreden/bezoek kan
plaatsvinden.
de nodige elektriciteitsvoorziening. Sport Vlaanderen voorziet geluidsinstallatie voor beide
optredens / live radio-uitzending.
een podium (6x4 meter) indien ze het dj-optreden winnen. Enkel voor het optreden van de
KetnetBand voorziet Sport Vlaanderen zelf het podium (8x6 meter).
een programma rond de actie ‘Breng je Sportclub naar school’.

5. Aansprakelijkheid
Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de
wedstrijd of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen meedelen en uitvoeren van de prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute gegevens opgaf bij zijn deelname.
Bij onbereikbaarheid kan Sport Vlaanderen de gewonnen prijs toekennen aan een andere school,
zonder enig verhaal.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie)
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sport
Vlaanderen.
Indien Sport Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken,
het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sport Vlaanderen
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyclausule en het privacybeleid van Sport
Vlaanderen.
Sport Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens om de inschrijving voor de wedstrijd te voltooien.
De ingevulde gegevens worden bijgehouden tot 1 maand na het evenement ‘Breng je sportclub naar
school’.
Als je vragen hebt over de manier waarop we de gegevens verwerken, kan je contact opnemen met
privacy@sport.vlaanderen. Ben je het niet eens met de manier waarop we de gegevens verwerken,
dan kan je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van
gegevensverwerking vind je op https://www.sport.vlaanderen/privacybeleid/.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
Sport Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade
trouw behoudt Sport Vlaanderen zich het recht voor de betrokken school uit te sluiten van de
wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden van Sport Vlaanderen uit te sluiten.
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over
de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of
telefonisch), met Sport Vlaanderen. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement
Door deel te nemen aan de online wedstrijd van Sport Vlaanderen aanvaardt de deelnemer
dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Sport Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal
treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Indien zulks vereist is, kan Sport Vlaanderen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit
reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sport Vlaanderen en kan daar desgewenst
worden afgedrukt.

