1. WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD MET DE KLAS DE BOER OP ‘WIN JULLIE BOERDERIJBEZOEK!’
-

Deze wedstrijd is een initiatief van Inagro vzw en heeft betrekking op
boerderijbezoeken aan hoeves uit het aanbod ‘Met de klas de boer op’. De
meeste actuele lijst staat online: www.metdeklasdeboerop.be

1.1. Doelstelling van de wedstrijd:
o
o

Originele en kwaliteitsvolle foto’s van schoolkinderen op een hoeve uit het
aanbod ‘Met de klas de boer op’ verzamelen.
De school van de origineelste foto krijgt haar boerderijbezoek
terugbetaald.

-

Deze wedstrijd loopt van 15/08/2017 tot en met 31/12/2017.

-

De wedstrijd staat open voor alle Vlaamse scholen van kleuter tot hoger
onderwijs.

1.2. Geldige deelname:
o
o
o

o

o
o

o

Het boerderijbezoek is rechtstreeks gepland met een hoeve. De
deelnemende hoeves zijn te vinden op www.metdeklasdeboerop.be
Het boerderijbezoek vond plaats in de periode 1/9/2017 en 31/12/2017.
Het boerderijbezoek wordt voor de datum van het boerderijbezoek
geregistreerd bij Inagro via de knop ‘subsidie aanvragen’ op bovenstaande
website. De contactgegevens van deze aanvraag worden gebruikt om de
winnaar te contacteren.
Een foto van tijdens het boerderijbezoek wordt voor 31/12/2017 gepost op
de Facebook-pagina ‘Onthaal op de boerderij’ voorzien van volgende
informatie:
▪ #metdeklasdeboerop
▪ Datum van het bezoek
▪ Naam bezochte hoeve
▪ Naam van de school
Elke schoolvestiging kan maximaal drie foto’s inzenden aan de wedstrijd.
De school heeft het boerderijbezoek betaald aan de betreffende hoeve
zoals de reguliere werkwijze van Met de klas de boer op.
▪ Na inzending van het subsidieformulier betaalt Inagro de subsidie
uit aan de school.
▪ De school houdt een betaalbewijs bij om aan te tonen wat de totale
kostprijs van het bezoek was. Dit kan het subsidieformulier of een
ander document zijn.
Deelnemende scholen stemmen erin toe dat de foto’s door Inagro
verspreid mogen worden in haar eigen communicatiekanalen. Inagro kan
de betreffende foto in hoge resolutie opvragen.

1.3. Selectie van de winnende foto:
o

o

Criteria voor de foto’s:
▪ Eén op meerdere leerlingen op de foto.
▪ De setting van de hoeve is herkenbaar.
▪ Kwaliteit van de foto: kleur, scherpte, positie
▪ Originaliteit van de foto: object van de foto, perspectief, in beeld
gebracht idee
▪ Populariteit van de foto: aantal keer dat de foto geliked en gedeeld
werd.
Jury: Inagro stelt een interne jury van min. 3 personen samen die de
winnaar selecteert. Na een selectie op geldige deelname (zie hoger)
beoordeelt de jury de foto’s aan de hand van de vooropgestelde criteria.
De foto met de hoogste aantal samengetelde punten is de winnende foto.

1.4. Bepalingen omtrent de winnende school:
o
o
o

Inagro brengt de school persoonlijk op de hoogte tegen eind januari 2018.
De school bezorgt aan Inagro een hoge resolutie-formaat van de winnende
foto.
Inagro betaalt aan de school het verschil tussen de werkelijke prijs van
het boerderijbezoek en de reeds betaalde subsidie van 30 euro. Het
betaalbewijs van het boerderijbezoek moet voorgelegd worden aan
Inagro.

1.5. Overmacht/Voorbehoud
o

o

o

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de
kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de
technische prestaties betreft. De verbinding met de site van Inagro (hier
meer specifiek de subsite www.onthaalopdeboerderij.be) en de deelname
aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de
deelnemers. Inagro kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als
onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd
worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil.
Inagro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ten gevolge van een disfunctie, het uitsluiten van
deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.
Inagro behoudt zich in elk geval het recht om de wedstrijdperiode te
verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Inagro behoudt
zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd,
met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van
overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden, na kennisgeving door
Inagro. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig
reglement.

1.6. Geschillen
o

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de
deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke
beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan
er impliciet mee akkoord dat zij met naam, gemeente en foto op de
website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt
bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en
zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Inagro.
Niet voorziene gevallen zullen behandeld worden door de organisatoren.
Elke uitspraak is bindend.

