SPELOTHEEK PIPELOENTJE VILVOORDE
Wedstrijdreglement tekening – verhaal:
“5 jaar spelotheek 2015 - 2020”
1. Inleiding
De teken- verhalenwedstrijd is een wedstrijd georganiseerd door de spelotheek
Pipeloentje naar aanleiding van de 5e verjaardag op 6 mei 2020.
Deelname aan deze wedstrijd is gratis.
2. Wie kan deelnemen?
Alle kinderen tot de leeftijd van 12 jaar uit Vilvoorde en rechtstreekse omgeving
kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.
Voor de verhalen: voor kinderen van 9 jaar tot 12 jaar.
Wij gaan er van uit dat de deelnemer toestemming heeft verkregen van zijn / haar
ouders of voogd.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het
wedstrijdreglement. Dit wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de website van
de spelotheek Pipeloentje en kan daar worden afgedrukt.
3. Praktische richtlijnen met betrekking over deelname aan de wedstrijd
Deelnemen kan door een tekening, een collage, een schilderij, een …. te maken of
een verhaal te schrijven over de spelotheek, of hoe speel ik en met wat. Dit op een
gewoon A4 papier 80 gr. of zwaarder en te bezorgen per post of in de brievenbus te
stoppen van de Spelotheek Pipeloentje in de Harensesteenweg 174 te
1800 Vilvoorde en dit voor 22 april 2020.
Elke deelnemer mag maximum 1 tekening, collage, schilderij …. of verhaal indienen.
Deze dient voorzien te zijn van naam, leeftijd en woonplaats en de contactgegevens
zodat de winnaars een persoonlijk bericht kunnen krijgen.
De ‘winnende’ tekeningen, collages, schilderijen en verhalen blijven eigendom van
de spelotheek. Deze worden in de spelotheek, in een A4-kader, uitgehangen.
4. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de spelotheek niet in een
elektronisch gegevensbestand opgenomen. De persoonsgegevens (naam, leeftijd,
email, woonplaats, contactgegevens) worden verwerkt in overeenstemming met
toepassing van de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation).

Ze worden enkel gebruikt in het kader van deze wedstrijd, met het oog op het
bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en indien nodig om de deelnemer
te contacteren om de informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een
eventuele andere noodzakelijke reden ter uitvoering van deze wedstrijd.
De gegevens worden niet aan derden overgemaakt en kort na afloop van de
prijsuitreiking verwijderd. De wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemers gaan
er door hun deelname van hun kind mee akkoord dat indien hun kind een prijs wint,
zij eventueel met foto, naam, leeftijd en woonplaats kunnen verschijnen op de
website en andere (digitale en geprinte) kanalen van de spelotheek en pers.
Alle vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
deze wedstrijd kunnen gericht worden aan lukhollebecq55@hotmail.com of
telefonisch 0498 51 47 54
5. Jury, beoordeling, prijzen en prijsuitreiking
De jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie van de mooiste tekeningen,
collages, schilderijen….. of verhalen en duidt de winnaar aan.
Er is geen betwisting mogelijk op deze beslissing.
Per geboortejaar is er een prijs voorzien die men kan kiezen uit een leeftijdsmand.
Dus zijn er 12 prijzen voor de tekeningen, collages, schilderijen en 4 prijzen voor de
verhalen.
Per leeftijdscategorie is er ook een SUPER-prijs voorzien. De leeftijdscategorieën zijn
als volgt bepaald: 0-3 jaar * 4-6 jaar * 7-9 jaar * 10-12 jaar.
Deze 4 SUPER-prijzen zullen getrokken worden door een onschuldige hand uit ALLE
tekeningen, collages, schilderijen…. – dus het gaat hier niet om mooiste, beste ….
IEDEREEEN kan dus winnen.
Deze SUPER-prijzen zijn een dagticket met de trein naar Planckendael.
(inbegrepen treinticket en inkom – geen eetmalen of andere versnaperingen).
Er is maar één super-prijs mogelijk per familie!
De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd op het feest van
6 mei 2020 om 17 uur in de spelotheek. Hun naam, leeftijd wordt bekendgemaakt via
de website. Kan de winnaar niet aanwezig zijn, dan kan deze haar/zijn prijs nadien
nog afhalen in de spelotheek Pipeloentje.
Tijdens de prijsuitreiking zal, mits instemming van de begeleidende ouder, een foto
worden genomen voor publicatie op de website en eventueel aanwezige pers.
De bevoegde ouder of voogd kan ten allen tijde de instemming intrekken en de
verwijdering vragen van de foto op eenvoudig verzoek.
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