Reglement Fotowedstrijd ‘Smaaktlokaal’
Wie organiseert de wedstrijd?
Stadsregio Turnhout ‘Smaaktlokaal’ organiseert deze fotowedstrijd. Stadsregio Turnhout is het
samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar.
Contactgegevens: Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, 014 44 33 37, leen.driesen@turnhout.be
Wie kan deelnemen?
Zowel mensen uit de Stadsregio als daarbuiten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.
Hoe kun je deelnemen?
Deelnemen kan enkel via Instagram. Plaats een originele foto of een foto met een creatieve toepassing van een
product op je eigen profiel. Vermeld in de beschrijving
 welk streekproduct je gebruikt;
 waar de foto is genomen;
 #smaaktlokaal.
Volg ook de feed van Smaaktlokaal op Instagram.
Je foto’s moeten genomen zijn in de Stadsregio: Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar.
Op de foto moet duidelijk het streekproduct te zien zijn. Elke persoon die een foto op zijn profiel plaatst onder
bovenstaande voorwaarden, is deelnemer van de wedstrijd en maakt kans op de prijs. Er worden vier winnaars
bekendgemaakt.
De wedstrijd start op zaterdag 26 mei 2018 en loopt tot en met dinsdag 31 juli. Bij (poging tot) fraude wordt de
deelnemer uitgesloten. Het is niet toegestaan om materiaal van derden in te sturen. Alle beeldmateriaal getuigt
van voldoende respect tegenover de omgeving en afgebeelde personen.
Wie wint?
Uit de deelnemende beelden die voldoen aan de voorwaarden, worden de tien meest creatieve of originele foto’s
geselecteerd door de jury. De jury bestaat uit medewerkers van Smaaktlokaal.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld ten laatste op vrijdag 3 augustus. De winnaars worden met
hun foto op Instagram en op de Facebookpagina van Smaaktlokaal bekendgemaakt.
Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. Er worden geen briefwisseling, telefoongesprekken of
e-mailcorrespondentie omtrent de uitslag gevoerd.
De prijzen
Vier keer een ontbijt met streekproducten voor twee volwassenen in de Klein Engelandhoeve in Turnhout ter
waarde van 32 euro.
Bijkomende afspraken
 Het ingezonden beeldmateriaal kan door Smaaktlokaal gebruikt worden voor publicaties en
promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 Let op! Door zijn inzending verklaart de deelnemer
- dat de personen die op de foto’s voorkomen uitdrukkelijk toestemming geven voor publicatie;
- dat de foto zelf én het afgebeelde materiaal (monumenten, kunstwerken … ) niet auteursrechtelijk
beschermd zijn.








Smaaktlokaal behoudt zich het recht voor om bepaalde voorzieningen in het reglement aan te passen.
Afzonderlijke mededelingen van Smaaktlokaal in verband met de wedstrijd gelden als onderdeel van het
reglement.
Smaaktlokaal kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de wedstrijd zou worden onderbroken of afgelast
door oorzaken waar de organisatie geen vat op heeft.
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Instagram.
Deelnemers kunnen Instagram of Smaaktlokaal op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige
schade als gevolg van hun deelname.
Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, alleen gebruikt in functie van de fotowedstrijd en niet
doorgespeeld aan andere partijen.

