Wedstrijdreglement fotowedstrijd Instagram
De fotowedstrijd via Instagram wordt georganiseerd door MOEV, Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000
Brussel. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de
deelnemers aan de fotowedstrijd die de organisator organiseert via Instagram. Deelname aan
deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderstaand
reglement en van elke mogelijke wedstrijdbeslissing van MOEV. In geval van betwisting geldt
de beslissing van MOEV zonder verhaal. Het reglement kan steeds geraadpleegd worden via
www.moev.be.

Deelnemingsvoorwaarden
•
•

•
•
•

Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via Instagram, met de tag @moev_vlaanderen
en gebruik van hashtag #moev.
Je kan enkel via een persoonlijk of via het Instagram-account van de school deelnemen aan
de wedstrijd. Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen via zijn/haar persoonlijk
Instagram-account of dat van de school, maar kan maximum één prijs winnen. De prijs wordt
enkel uitgekeerd aan de school van de deelnemer.
MOEV behoudt zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd.
De winnaar stemt toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder
enige compensatie.
MOEV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden
gedurende de looptijd van de wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van
reden de wedstrijd wijzigen of aanpassen.

Wedstrijdverloop
•
•

•

•

•

•

•
•
•

De wedstrijd vindt plaats van 08/11/2021 tot en met 30/11/2021.
Om deel te nemen moet de deelnemer verbinding maken met zijn persoonlijke openbare
Instagram-account of die van de school, het Instagram-account @moev_vlaanderen volgen,
een foto posten van de ‘leukste bewegingsfoto van de leerlingen op school’ met de tag
@moev_vlaanderen en gebruik maken van de hashtag #moev. Enkel foto's die aan deze
eisen voldoen zijn geldig.
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer MOEV het onbeperkte recht de
ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van
(re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van MOEV.
De deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle
auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren
de organisator van iedere aanspraak door derden. De deelnemers dragen alle
eigendomsrechten over aan de organisator.
Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende, discriminerende,
seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van
deelname.
De deelnemende foto's worden beoordeeld op basis van het aantal likes die het verzamelt.
Het is de communicatiewerkgroep van MOEV die per onderwijsniveau (BaO en SO) 1 winnaar
bepaalt.
Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecommuniceerd.
De organisator zal een winnaar in de loop van december 2021 aanduiden.
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de
beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op

onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en
overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen
eventuele omleidingen en risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De
organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Prijzen
Volgende prijzen worden weggegeven:
-

Schoolbezoek Luuk (winnaar basisonderwijs)
Teambuildingsdag voor max. 120 leerlingen (winnaar secundair onderwijs)

Via Instagram krijgt de winnaar een persoonlijk bericht en de winnende foto wordt gedeeld op het
Instagram account van MOEV.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Aansprakelijkheid
•

•

•
•

•

•

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige
inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen MOEV
kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
MOEV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en
rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn
van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.
MOEV is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering van deze wedstrijd ten
gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.
MOEV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft die niet
overeenkomen met zijn/haar Instagramprofiel.
Indien MOEV 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 MOEV hiervoor op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond
voor welke verplichtingen dan ook jegens MOEV.

Persoonlijke gegevens
•

•

De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de afhandeling van de wedstrijd.
Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy van
MOEV.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld door de organisator om de
deelnemers van de wedstrijd te kunnen identificeren. Deze worden niet aan derden verstrekt.

De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram. Door
deel te nemen bevestigen deelnemers dat ze 18 jaar of ouder zijn, ontheffen Instagram de
verantwoordelijkheid en gaan ze akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Instagram.

Voor vragen en/of klachten kan je contact opnemen met MOEV via info@moev.be of via een
privébericht op Instagram.

