
Wedstrijdreglement Stem op West-Vlaanderen – editie 2018 

Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen, met zetel aan Boeverbos, 

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Deze wedstrijd kadert in het educatief pakket ‘Stem op 

West-Vlaanderen – editie 2018’. Het pakket is gratis downloadbaar op www.west-

vlaanderen.be/stemopwest-vlaanderen 

Akkoord met het wedstrijdreglement 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij kennis genomen heeft van dit 

wedstrijdreglement en verklaart hij ermee akkoord te zijn. 

Duurtijd 

De wedstrijd loopt tot en met 12 oktober 2018.  

Wie kan deelnemen? 

Iedere West-Vlaamse klas uit het secundair onderwijs, vanaf het vierde middelbaar, tem hogeschool. 

Een klas kan per team deelnemen en/of met de volledige klas.  

Werkwijze  

Maak teams van 2 à 3 leerlingen of maak met de hele klas samen een filmpje. Elk groepje kiest één of 

meer statementbladen uit “Stap 4 – Babbelbox”, te downloaden via de site www.west-

vlaanderen.be/stemopwest-vlaanderen.  

Op deze bladen staat een zin, vraag of stelling waarover ze graag iets willen vertellen. Verschillende 

groepjes mogen dezelfde statements kiezen. De groepjes denken na over hoe ze willen verder 

bouwen op de statements. Volg de uitgebreide werkwijze in “Stap 4 – Babbelbox”. 

Geldig deelnemen 

De leerlingen volgen in de klas het educatief pakket ‘Stem op West-Vlaanderen – editie 2018’ en 

maken met de statements uit stap 4 – Babbelbox, een leuk filmpje. Het filmpje moet doorgestuurd 

worden naar provincie@west-vlaanderen.be via WeTransfer. De gegevens van de school, de klas en 

de contactgegevens van de leerkracht moeten duidelijk vermeld worden bij het versturen. 

Privacybeleid  

Het provinciebestuur West-Vlaanderen, de initiatiefnemers van dit project en de individuele 

juryleden verbinden zich tot het respecteren van de privacy van de klas, de school, leerkrachten en 

leerlingen. De ingestuurde filmpjes wordt enkel bekeken door de juryleden in het kader van dit 

project en op geen enkele manier verder verspreid, uitgezonderd het winnende filmpje (cf. 

bekendmaking) . 

Gebruik van de gegevens 

De provincie West-Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Als verantwoordelijke voor de verwerking behandelen we jouw persoonsgegevens conform de 

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Jouw 

gegevens worden geenszins doorgegeven aan derden. Ze worden op een veilige manier bewaard 

zolang dit nodig is in het kader van deze wedstrijd. Als betrokkene heb je ook recht op inzage, 

correctie en verwijdering van jouw gegevens. Over ons privacybeleid en over de manier waarop je 

jouw rechten kan uitoefenen lees je alles op www.west-vlaanderen.be/privacy 

De winnaar 

In het kader van deze wedstrijd wordt 1 winnaar aangeduid door de jury.  
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Bekendmaking 

De winnaar wordt vóór 31 december 2018 persoonlijk verwittigd.  

De winnaar wordt bekendgemaakt via de verschillende communicatiekanalen van de provincie. Het 

winnende filmpje kan gebruikt worden als promotiemateriaal voor het educatief pakket, door middel 

van publicatie op oa. de website, de facebookpagina en de nieuwsbrieven van de provincie West-

Vlaanderen. 

De prijs 

De prijs bestaat uit een halve dag activiteit ter waarde van 14 euro per leerling: het 

hoogtouwenparcours in Transfo, Paul Ferrardstraat 17 in Zwevegem, voor een klasgroep van max. 30 

personen, incl. vervoer heen en terug van de school. 

Reservatie via naar info@oenanthe.be 

Meer informatie: www.oenanthe.be/scholen 

De jury 

De jury bestaat uit de volgende personen: de eerste gedeputeerde van het provinciebestuur, het 

diensthoofd van de dienst communicatie en de coördinator van het informatiecentrum. 

Geschil 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge (in 

voorkomend geval het vredegerecht over het kanton Brugge 4) bevoegd. 
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