REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD

Algemeen

Prijzen

1 Vanuit het PDPO-project ‘Platteland in de
bloemetjes’ wordt een wedstrijd georganiseerd
via Facebook. Iedereen die in België woont
mag aan deze wedstrijd deelnemen, behalve de
medewerkers van de promotor, copromotor en
partners in het project.
2 Deelnemen aan de fotowedstrijd impliceert
de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding
van het reglement in kwestie. Je kan het reglement raadplegen op de website van het project
www.agrobeheercentrum.be/projecten/platteland-in-de-bloemetjes.
3 Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

1 Wie foto’s instuurt, maakt kans op een mooie
prijs. De foto met de meeste likes wint. Bij een
eventueel ex aequo wint de foto die het eerst
werd ingestuurd.
2 Ook wie foto’s liket, kan in de prijzen vallen.
Like onze pagina en vervolgens jouw favoriete
foto(‘s). Alle namen van de likers gaan in een
trommel, waarna een onschuldige hand de winnaar aanduid.
3 Alle winnaars, zowel fotografen als likers,
krijgen hun prijs kort na de uitreiking toegestuurd.
Opgelet, per familiaal adres kan er slechts één
prijs toegewezen worden. Wedstrijdprijzen zijn
niet in te ruilen tegen contanten of andere voordelen in natura.

Wedstrijdverloop
1 Maak enkele foto’s, gesitueerd in OostVlaanderen, die een verband hebben met het
project ‘Platteland in de bloemetjes’.
2 Like onze Facebookpagina www.facebook.
com/plattelandindebloemetjes en post vervolgens je mooiste foto op deze pagina. Wie niet
over een Facebookaccount beschikt, kan zijn/
haar foto’s mailen naar mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be. De organisator verbindt
zich ertoe de gemailde foto’s zo snel mogelijk
op de Facebookpagina te posten. Foto’s posten
of mailen kan tot en met 31 juli 2017, 23.59 uur.
3 Hoe sneller je post of mailt, hoe meer tijd
mensen hebben om op jouw foto te stemmen.
Stemmen kan tot 5 augustus 2017 om 23.59 uur.
Het is toegelaten om te stemmen op meerdere
foto’s.

Bekendmaking winnaars
De winnaars worden op 14 augustus 2017
bekendgemaakt op de Facebookpagina. Om de
prijzen te kunnen opsturen, zullen we de adressen opvragen via een privébericht naar de
winnaars.

Bedrog
In het geval van bedrog, misleiding of misbruik
behoudt de organisator zich het recht voor deze
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan
de wedstrijd uit te sluiten.

Heb je nog vragen?
Neem contact op met Mathias D’Hooghe (0473 38 48 74 of mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be).

