Fotoactie tijdens de veldloopweek,
Er zijn mooie prijzen te winnen!
Elke deelnemende gemeente ontvangt een fotoherasdoek met de naam van de gemeente
erop en een fotoframe van de Vlaamse veldloopweek. Dit dient als achtergrond en
aankleding voor het maken van leuke foto’s.
Gemeenten die vorig jaar deelnamen, gebruiken het fotoherasdoek dat toen ter beschikking
werd gesteld. Zij ontvangen een sticker met het logo van MOEV om op het herasdoek over het
oude SVS-logo te plakken.

Creëer een fotostand
De bedoeling van het herasdoek en de fotoframe is dat de organisator tijdens de veldloop
een fotostand opbouwt waar de lopers, leerkrachten en/of de supporters een fotoshoot
kunnen houden. Zo hebben ze een leuke herinnering aan de veldloop.
Informeer de deelnemende scholen vooraf over dit initiatief.
Benodigdheden:



1 herashek met steunen waaraan je het herasdoek kan bevestigen
Beachflags, fotoframe en andere leuke materialen om de stand op te fleuren

De gemeente/sportdienst:


Spoort de deelnemers, leerkrachten en supporters aan zelf foto’s te maken en deze
per mail te bezorgen aan de sportdienst/gemeente of op de Facebookpagina van de
sportdienst of gemeente te plaatsen

We moedigen iedereen aan om bij het posten op sociale media de #sportersbelevenmeer,
#schoolinbeweging en #vlaamseveldloopweek te gebruiken.

Selectie van de foto’s
De gemeente maakt een selectie uit de foto’s en bezorgt 1 foto per school aan het provinciale
secretariaat van MOEV vóór 18 oktober 2019. De contactgegevens vind je terug op de
website https://www.moev.be/contact-moev.
Vermeld bij de foto’s telkens de naam van de school!
Uit alle ingezonden foto’s zullen 100 foto’s of 20/provincie als winnende foto worden
gekozen. De prijs is een sportpakket voor elke winnende school.
De winnende foto’s zullen op de website of Facebookpagina van Sport Vlaanderen en MOEV
worden geplaatst. MOEV of Sport Vlaanderen bezorgt de prijzen aan de respectievelijke
school voor eind november 2019.

GDPR
Voor deze fotoactie baseren wij ons voornamelijk op “niet-gerichte”, eerder spontane beelden
zonder specifiek één of enkele personen uit te lichten.
Wij informeren jullie hier graag bij dat zulke foto’s kunnen genomen worden, en dit zowel in
het kader van de ’Vlaamse veldloopweek voor scholen’ als voor de ‘European School Sport
Day’ (Europees Erasmus+ project waar de veldloopweek dit jaar deel van uitmaakt).
Mocht u merken dat een foto van uw zoon/dochter ongewenst op de website of
Facebookpagina van MOEV of Sport Vlaanderen verschijnt, mag u steeds een e-mail sturen
naar info@moev.be om de foto te laten verwijderen.
Voor zelf ingestuurde foto’s, om kans te maken op een prijzenpakket, gaan wij er vanuit dat u
de toestemming geeft om deze te verwerken op onze websites of Facebookpagina’s.

