Zet jezelf in de bloementjes,
Wie krijgt de hoogste zonnebloem 2021?

Algemene afspraken
 Deze afspraken zijn van toepassing op de wedstrijd ‘Zet jezelf in de
bloementjes’ Wie krijgt de hoogste zonnebloem? van KWB-Sint-AntoniusZoersel.
 Voor kinderen/jongeren: (t/m 16jaar).
 Het bestuur van KWB-Sint-Antonius-Zoersel houdt zich het recht voor om
personen die zich niet houden aan de gestelde regels uit te sluiten van
deelname aan de wedstrijd.
 De zaadjes zijn vanaf 1februari 2021 gratis te verkrijgen bij de bakkers van
Sint-Antonius.
 Persoonlijke gegevens van deelnemers worden niet doorgegeven aan derden
volgens de privacyverklaring van Kwb Sint-Antonius Zoersel (zie website
www.kwbsintantonius.be.
Kwb Sint-Antonius Zoersel bewaart de gegevens die ze ontvangt voor deze
activiteit (zoals bepaald art. 2.1) in een beveiligd bestand. De gegevens.
worden gebruikt voor het bezorgen van een eventuele prijs in het kader van
deze activiteit. De voorzitter van Kwb Sint-Antonius Zoersel verklaart de
Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van
persoonsgegevens na te leven.
 Met de inzending geeft de deelnemer wel toestemming tot publicatie van
zijn/ haar naam in plaatselijke/ regionale kranten en tijdschriften van KWB.
 De zonnebloemen dienen op het grondgebied van Zoersel te staan.
 Eventuele kosten van deelname worden niet vergoed.
 Inzendingen dienen in elk geval de volgende informatie te bevatten:
- Hoogte van de zonnebloem.
- Gegevens van de deelnemer: naam, adres en telefoonnummer
- e-mailadres en leeftijd
 Inzenden kan uitsluitend via mail naar: info@kwbsintantonius.be.
 Alle inzendingen dienen uiterlijk 15 september aangemeld te zijn.
 Door de inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te
gaan met de inhoud van het reglement.
 Hoe meten? Meet vanaf de bloemkop, want alleen de lengte van de steel
telt. Bij de dezelfde hoogte telt ook de diameter van de schijf (binnenste
deel van de bloem), waarbij de grootste wint. Meet nauwkeurig!
 Beoordeling
- De waardering van de inzending vindt plaats op basis van de ingezonden
hoogtes van de zonnebloemen die nog in volle grond staan.
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- De eigenaars van de hoogste zonnebloemen worden bezocht door een
vertegenwoordiger van KWB Sint-Antonius Zoersel (jury), die de definitieve
hoogte bepaalt.
- Vertegenwoordigers van KWB-Sint-Antonius-Zoersel (jury) dienen
uiteraard toegang verleend te worden tot de zonnebloemen.
- De beoordeling zal plaats vinden tussen zaterdag 18 september en
zaterdag 25 september.
De prijswinnaars worden persoonlijk bericht. De uitslag is bindend en
onherroepelijk.
Correspondentie over uitslag en toegekende prijzen is niet mogelijk.
Er worden 3 prijzen toegekend volgens hoogte van de zonnebloemen.
De prijzen zijn in natura en niet omwisselbaar voor geld.
Datum en plaats van uitreiking zal aan de prijswinnaars medegedeeld
worden.
“Geen eigen plaatsje”
Hebt u geen tuin of woon je op een appartement en doe je graag mee neem
contact met de verantwoordelijke contactpersonen voor alle vragen,
klachten en aan de contactpersonen via telefoon of e-mail.
Marc Jacops gsm: 0496784911 e-mail: marc.jacops@telenet.be
Roger Jordaens : 03 2884986 e-mail: roger.jordaens@telenet.be
ZNA Joosten stellen deze plaatsen ter beschikking. Zij zullen geen vragen of
klachten beantwoorden en enig contact verzorgen i.v.m. de
zonnebloemwedstrijd.
We vragen de diensten hiermee niet lastig te vallen!
Extra aangebrachte ondersteuning van de planten dient na de wedstrijd
terug opgeruimd te worden.
Afval mag niet achtergelaten worden en dient steeds terug meegenomen te
worden.
Gereedschap dient steeds zelf meegebracht te worden.

 Over de inhoud van deze “Algemene afsprakennota” kan niet worden
gecorrespondeerd.
 Het bestuur van KWB-Sint-Antonius-Zoersel houdt zich het recht voor op elk
moment wijzigingen in het reglement aan te brengen of de wedstrijd te
stoppen als daar aanleiding voor is.
 Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of
indirect voortvloeiend uit deelname aan deze wedstrijd.
 In alle gevallen waarin de algemene afsprakennota niet voorziet, beslist het
bestuur van KWB-Sint-Antonius-Zoersel.
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