Reglement week van de afvalophaler tekenwedstrijd ISVAG
1. Inleiding
De ISVAG tekenwedstrijd wordt georganiseerd door ISVAG, Intercommunale voor Slib- en
Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, een Opdrachthoudende vereniging (Vlaams
Gewest), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Boomsesteenweg 1000 te
2610 Wilrijk ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Antwerpen) onder
nummer 0214981001 , hierna als ISVAG vermeldt.
De deelname aan deze actie is gratis.
2. Wie kan deelnemen?
ISVAG nodigt alle jeugdbewegingen van hun werkingsgebied uit om deel te nemen. Er
wordt hierbij vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemers toestemming hebben
verkregen van hun ouders of voogd.
Verenigingen die deelnemen aan de actie verklaren zich akkoord met de voorwaarden van
het reglement. Dit reglement zit bij de uitnodiging ook te lezen op de website van ISVAG
www.isvag.be .
Deelnemen kan door een positief antwoord terug te mailen voor 11 november 2020 naar
tekenwedstrijd@isvag.be
3. Thema
Deelnemen kan door een tekening op te sturen in het thema van week van de afvalophaler.
4. Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd
1. Elke jeugdbeweging mag per tak deelnemen.
2. De techniek voor het maken van de tekening wordt vrij gekozen. De tekening dient een
originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking van andere
auteursrechtelijke beschermde werken bevatten.
3. Het gebruik van computertechnieken is toegelaten.
4. Het begin van de wedstrijd wordt aangekondigd op 3 november 2020 via email naar de
jeugdbewegingen van Wilrijk, Aartselaar, Hoboken en Hemiksem en op de facebook
pagina, instagram en website van ISVAG op 4 november 2020 en loopt tot en met 17
november 2020.
5. De wedstrijdformulieren zijn te downloaden via www.isvag.be
5. Hoe deelnemen?
1. Alle inschrijvingen dienen uiterlijk binnen zijn op 17 november 2020 op volgend
email adres, via de post of fysiek op afspraak:
tekenwedstrijd@isvag.be of
tekenwedstrijd ISVAG – boomsesteenweg 1000 2610 wilrijk

2. ISVAG dient op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging in deze
gegevens en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute
gegevens.
6. Uitsluiting
ISVAG houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Indien niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te
sluiten van de wedstrijd.
7. Eigendoms- en publicatierecht
Enkele foto’s van de winnende kunstwerken zullen verschijnen op de sociale media van
ISVAG en op de website. De deelnemers verlenen ISVAG daartoe het exclusieve recht om,
zonder vergoeding, de foto’s op te nemen op sociale media en haar website en om de
inzendingen verder te verspreiden, te verwerken in publicaties, …
8. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ISVAG verwerkt.
Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
9. Beoordeling en vergoeding
Uit alle juist ingezonden tekeningen worden door trekking 2 winnaars geselecteerd. Deze
winnaars maken kans op : een bon twv 250 euro bij Lukas Creative om knutselmateriaal aan
te kopen en een bon van 250 euro bij de Scoutswinkel/Den banier .
Uit alle inzendingen worden vervolgens ook 2 winnaars gekozen op basis van volgende
criteria: originaliteit & kwantiteit.
•
Kwantiteit: De jeugdbeweging die het meeste tekeningen kan inzenden heeft recht
op een ontbijt. Dit ontbijt wordt geleverd op een van de dagen dat er een activiteit plaats
zal vinden aan de lokalen. Dit ontbijt zal bestaan uit : 1 croissant pp, 1 koffiekoek pp, fruitsap
& chocomelk, 2 belegde broodjes pp.
•
Originaliteit : De jeugdbeweging die het meest originele werk (bv. origineel qua
formaat) kan inzenden krijgt een winterpakket voor een activiteit aan de lokalen. Dit bestaat
uit een vuurkorf, pakket voor zelf smores te maken zijnde marshmallows , Petits beurs en
satéstokjes, warme chocomelk en speculaas.
De beslissing is bindend en onherroepelijk. De indieners van de inzendingen worden
schriftelijk of via email op de hoogte gebracht.
10. Algemene verplichtingen
1. Door verzenden van een email aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de
bepalingen en voorwaarden van dit reglement.

2. Elk geschil aangaande deze actie zal voorgelegd worden aan de directie van
ISVAG. Het besluit van de directie is bindend voor alle partijen.
3. ISVAG behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en
hierover inlichtingen in te winnen
4. ISVAG behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die het voor
de uitvoering van het ontwerp nodig achten.

