
 

Wedstrijdreglement voor de kleurplatenwedstrijd van Dégage! 
 
Hieronder vind je een uiteenzetting van de kleurplatenwedstrijd van Dégage! 
 

1. Organisator  
○ Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Dégage! vzw. Adres: Pannestraat 31, 

9000 Gent.  
2. Deelname  

○ De wedstrijd is gericht voor kinderen van 3 tot 12 jaar.  
○ Elke deelnemer mag verschillende keren deelnemen aan de wedstrijd, maar kan 

slechts met één inzending winnen.  
○ Dégage! behoudt zich te allen tijde het recht voor om te controleren of de 

deelnemers in aanmerking komen om deel te nemen en om hun identiteit te 
controleren.  

○ De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor deelname aan de 
wedstrijd.  

○ Het wedstrijdformulier is raadpleegbaar via www.degage.be.  
3. Verloop van de wedstrijd  

○ Elke deelnemer downloadt en print de Dégage! Kleurplaat en kleurt die in.  De 
deelnemer neemt een foto van deze kleurplaat en verstuurt hem naar 
communicatie@degage.be. Dégage! plaatst de verstuurde foto’s op haar 
facebookprofiel met een referentie naar de wedstrijd en de voornaam en het 
geboortejaar van de deelnemers.  

○ Een onpartijdige jury kiest uit alle ontvangen foto’s de 10 beste, mooiste en 
meest originele kleurplaten. Deze deelnemers ontvangen een prijs.  

○ Verder plaatst Dégage! de verstuurde foto’s op haar facebookprofiel met een 
referentie naar de wedstrijd en de voornaam en het geboortejaar van de 
deelnemers. De foto met de meeste likes wint vervolgens de publieksprijs.  

○ Dégage! behoudt zich het recht om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in 
dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken 
deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken 
wedstrijd. 

○ Over het verloop van de wedstrijd wordt noch schriftelijk noch per telefoon 
overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor 
welke verplichting van de organisator ook. In geval van misbruik, misleiding of 
bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, ...) behoudt Dégage! 
zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van deze en andere 
wedstrijden. 

○ De winnaars worden bekendgemaakt via de facebookpagina en de website van 
Dégage! 
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4. Periode  
○ De wedstrijd loopt t.e.m. 31 augustus 2020 en eindigt stipt om 20u. Tot dit 

moment kan je een kleurplaat inzenden. Elke deelnemer kan zo veel kleurplaten 
als hij wil indienen. 

○ Aan het einde van de periode worden de 10 mooiste of meest originele 
kleurplaten uitgekozen door een onpartijdige jury. 

○ De periode om de publieksprijs te kiezen eindigt op 6 september om 20u ‘s 
avonds.  

5. De prijs  
○ De winnaars ontvangen een leuke nog later te communiceren prijs.  
○ Deze prijs wordt hen verzonden door Dégage! ten laatste op 1 november 2020. 
○ Dégage! vzw wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden 

voortkomen uit deze wedstrijd. 
6. Persoonsgegevens  

○ De volgende gegevens van de deelnemer worden gevraagd bij inzending:  
■ Voornaam 
■ Geboortejaar 
■ Woonplaats/wijk 
■ E-mailadres 

○ De persoonsgegevens opgegeven door de deelnemer moeten correct en volledig 
zijn. Wanneer een deelnemer deelneemt onder een andere naam of gegevens 
meedeelt die niet correct en/of onvolledig zijn, verliest de deelnemer elk recht op 
een prijs. De prijs gaat dan naar de volgende winnaar in rangorde. 

○ Indien een gebruiker niet wenst deel te nemen aan deze wedstrijd, maar wel een 
foto van zijn/haar kleurplaat online wil zetten, dan kan hij/zij dit laten weten aan 
info@degage.be om op eenvoudig verzoek kosteloos geschrapt te worden uit de 
bestanden. 

○ De naam en leeftijd van de winnaars worden bekendgemaakt op het 
facebookprofiel van Dégage! Indien een winnaar zich hieraan wil onttrekken, kan 
hij/zij dit melden aan info@degage.be bij deelname aan de wedstrijd.  

○ De winnaars van de wedstrijd zullen persoonlijk gecontacteerd worden omtrent 
afspraken met betrekking tot het versturen van de prijs. Deze persoonsgegevens 
zullen niet langer bewaard worden dan 31 november 2020.  

○ Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde 
informatie. 

7. Algemene bepalingen  
○ Dégage! behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 

te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. De 
meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De 
organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

○ Dit reglement is van toepassing voor de wedstrijd ‘De mooiste kleurplaat’.  
○ Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot 

onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.  
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○ De organisatoren houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd 
waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.  

○ Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Dégage! vzw en kan daar 
desgewenst worden afgeprint.  

○ Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 
onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd 
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal 
mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen. 

○ Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat elke deelnemer akkoord met de 
privacyvoorwaarden van Dégage! 

https://www.degage.be/privacy/

