
Wedstrijdreglement en algemene voorwaarden fotowedstrijd.  

Thema:  
Stuur een leuke of originele foto in om te laten zien wat veerkracht voor jou betekent. Hoe je dit 
gaat vormgeven laten wij geheel over aan je eigen creativiteit. 

Voorwaarden:  
Jij bent woonachtig in het oostelijke gedeelte van Vlaams-Brabant1. De foto is door jezelf 
genomen. De foto moet   

- gepost worden op Facebook met de hashtag #veerkrachtigOBR tegen uiterlijk 
dinsdagochtend 9 oktober 2018 om 8u. #-berichten moeten de status ‘openbaar’ hebben 
om in aanmerking te komen.    

- of per e-mail doorgestuurd worden tegen uiterlijk dinsdagochtend 9 oktober 2018 om 
8u naar kim@logo-oostbrabant.be met onderwerp #veerkrachtigOBR.  

 
Er komt slechts één foto per deelnemer in aanmerking. Laattijdige inzendingen komen niet meer 
in aanmerking. 

Door deelname geeft de inzender de toestemming dat Logo Oost-Brabant deze foto kan 
gebruiken op haar eigen social media kanalen (Facebook en Twitter) en website. De inzender 
heeft dat ook nagevraagd indien er een andere persoon op de foto afgebeeld is.  

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande 
toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger daarvoor gekregen hebben. Indien 
een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. 

De bevoegde persoon bij Logo Oost-Brabant heeft het recht foto’s die niet aan de voorwaarden 
voldoen te weerhouden van deelname. Een interne jury aangeduid door Logo Oost-Brabant 
duidt de 4 winnaars aan. De winnaars worden op 10 oktober 2018 bekend gemaakt op de 
Facebook van Logo Oost-Brabant en persoonlijk verwittigd. Uitslagen en beslissingen van Logo 
Oost-Brabant kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. In geval van ex aequo 
bepaalt Logo Oost-Brabant wie de winnaars zullen zijn. 

De prijzen zijn inwisselbaar bij Logo Oost-Brabant en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.  

Prijzen:  

- 1 bongo bon ‘Relax Delux’: wellness – voor 1 of 2 personen  

- 1 bongo bon ‘Avontuur voor twee’: sportief en avontuurlijk , voor 2 personen  

- 1 filmdoosje 2.1. met 2 bioscoopvouchers en 1 food & drink voucher  

Logo Oost-Brabant wenst elke deelnemer veel succes! 

                                                             

1 Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, 

Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, 
Leuven, Linter,  Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw 

 

mailto:kim@logo-oostbrabant.be
https://www.bongo.be/nl/cadeaubon-relax-deluxe-3136/
https://www.bongo.be/nl/cadeaubon-avontuur-voor-twee-2674/
https://shop.kinepolis.be/nl/shop/bestellen/filmdoosje-2-1
http://www.herent.be/

