
 

Reglement Tekenwedstrijd                                                                                   www.vredesweekapeldoorn.nl l 2019 

Reglement Tekenwedstrijd Vredesweek 2019, Apeldoorn 

Artikel 1: Organisatie tekenwedstrijd  

De wedstrijd wordt georganiseerd door het  Vredesweek comité in Apeldoorn, hierna organisator 

genoemd.  

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname  

De wedstrijd is voorbehouden aan alle leerlingen die naar basisscholen in met name Apeldoorn en 

daarbuiten. De tekenwedstrijd is voorbehouden aan leerlingen van groep drie tot en met acht. De 

wedstrijd is gratis. De wedstrijd loopt tot 15 september 2019. Inzendingen die de organisator ontvangt 

na 15 september 2019 komen niet meer in aanmerking. De winnaars van de wedstrijd zullen schriftelijk 

op de hoogte gebracht worden 20 september 2019. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden 

betwist. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledig reglement 

zonder enige voorwaarde.  

Artikel 3: Welke prijzen kunnen gewonnen worden?  

De jury, bestaande uit de leden van het Vredesweek comité, bepaalt de winnende werkjes.  

Artikel 4: Hoe deelnemen aan de wedstrijd?  

1. Maak een tekening op A3 papier met het thema Vrede en upload de foto van je tekening op onze 

website pagina : www.vredesweekapeldoorn.nl/tekenwedstrijd  

 

 De  winnaars worden gemaakt tijdens de Vredesweek. 

Artikel 5:  Verantwoordelijkheid 

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze wedstrijd 

afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak doen gelden 

tegenover de organisator  

Artikel 6: Persoonlijke gegevens  

De organisator vraagt aan de deelnemers om bepaalde persoonlijke gegevens door te geven. De 

deelnemers geven in de mail het volgende weer: naam –– groep basisschool - e-mailadres  

De informatie is bestemd voor de organisator. Na de wedstrijd worden deze gegevens weer verwijderd. 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel de 

winnaars van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren.  

De organisator is niet verantwoordelijk wanneer in geval van onduidelijk vermelde persoonlijke 

gegevens de winnaar niet gecontacteerd kan worden.  

Artikel 7: Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit hele 

reglement in. Het Vredesweek comité wenst u veel succes met deze wedstrijd.  
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