
Wedstrijdreglement Vuurkorf 

 

Artikel 1. Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Nieuw Retie. 

Deelnemers worden gevraagd foto’s van hun gezellige zomer over te maken, waaruit de leukste 

gekozen wordt. 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Vuurkorf’. 

Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van de voorwaarden van 

het reglement. 

Artikel 2. Foto’s 

Kader: Vermits de Covid-19-pandemie voor velen roet in het eten gooide van hun reisplannen, 

moesten we op zoek naar alternatieven. Tijdens deze wedstrijd tonen de ingestuurde foto’s hoe we 

het ook thuis of dichtbij gezellig maakten in deze moeilijke zomer 2020. 

Deelnemers kunnen verschillende foto’s doorsturen. Elke foto geldt als 1 kans. 

Onder foto wordt verstaan: een foto, een video, een tekening, een gemaakte afbeelding, een 

cartoon, een snap, een kunstwerk. 

De organisatie gaat ervan uit dat de deelnemer over alle rechten beschikt. 

Door deelname dragen de deelnemers deze rechten over aan Nieuw Retie voor gebruik en 

publicaties nav hoger aangehaald ‘kader’. 

Discriminerende, pornografische, onzedelijke, extremistische foto’s worden onmiddellijk verwijderd 

en geweigerd. De foto mag geen klacht, scheldtirade of promotie inhouden. Ook deze foto’s worden 

onmiddellijk verwijderd en geweigerd voor deelname. 

 

Artikel 3. Deelnemers 

Alle Retienaren kunnen gratis deelnemen.  

Kinderen onder 18 jaar kunnen enkel deelnemen mits toestemming van een ouder /voogd. Als de 

minderjarige deelneemt, gaat de organisatie ervan uit dat hij/zij de toestemming kreeg van zijn/haar 

ouder/voogd. De minderjarige moet deze toestemming op elk ogenblik kunnen voorleggen, zoniet 

wordt hij/zij geweerd uit de wedstrijd. 

 

Artikel 4. Inzending 

Nieuw Retie behoud de rechten op de foto’s in het kader van gebruik en publicaties nav hoger 

aangehaald ‘kader’ (art 2). 

De wedstrijd start op zondag 11 oktober 2020 om 10.00u. 

De deelnemer moet de foto(‘s) doorsturen ten laatste op 2 november 2020 om 24.00u. 

Dit tijdstip geldt als het einde van de wedstrijd. 



 

Artikel 5. Winnaar 

De winnaar is de meest leuke foto. 

De winnaar wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina NieuwsRetie op 8 november 2020 en krijgt 

een vuurkorf cadeau. Deze zal overhandigd worden op 10 of 11 november 2020. 

 

Artikel 6. Prijs 

De prijs -een vuurkorf- zal worden overhandigd door een bestuurslid van de organisatie op het adres 

van de winnaar. Deze wordt in natura overhandigt en in geen geval uitbetaald in contanten. 

 

Artikel 7. Jury 

De jury kiest 1 winnende foto. 

De jury kiest in volgorde nog 2 reservewinnaars.  

Indien de winnaar niet gecontacteerd kan worden voor 8 november dan zal de organisatie de 

reservewinnaars in volgorde contacteren. 

 

De jury bestaat uit de voorzitter van Nieuw Retie en de burgemeester van Retie. 

Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. 

 

Artikel 8. Privacy 

Privacygegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden bijgehouden volgens de wettelijke 

voorschriften. De persoonsgegevens die worden verstrekt, dienen enkel het doel van deze wedstrijd.  

De organisator vraagt enkel een telefoonnummer, adres en/of e-mailadres voor elke ingezonden 

foto. 

Valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting aan deelname tot de wedstrijd. 

Nieuw Retie behoud de rechten op de foto’s in het kader van gebruik en publicaties nav hoger 

aangehaald ‘kader’ (art 2). 

Artikel 9. Contact 

Voor meer informatie over deze wedstrijd kan de deelnemer terecht bij info@nieuwretie.be 

 

Artikel 10. Reglementswijzigingen 

De organisator behoudt het recht 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 
tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers. 

mailto:info@nieuwretie.be


Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 
www.nieuwretie.be 

http://www.nieuwretie.be/

