WEDSTRIJDREGLEMENT
PUBLIEKSWEDSTRIJD BRUEGELGAME
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op DE
HOEDENWEDSTRIJD IN HET KADER VAN DE BRUEGELGAME – EEN ONDERDEEL VAN ‘DE WERELD VAN
BRUEGEL’ die vzw Het Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk organiseert, tenzij er voor een bepaalde
wedstrijd een aangepast reglement wordt opgesteld. De vzw Het Domein Bokrijk kan dit reglement op elk
ogenblik wijzigen. De actuele versie van het reglement is steeds terug te vinden op de website
www.dewereldvanbruegel.be. Deze wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging,
inkorting of stopzetting van de wedstrijd wordt gepubliceerd op www.dewereldvanbruegel.be.
Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het opgestelde
en voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon)
gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Organisatie van de wedstrijd
Artikel 1
vzw Het Domein Bokrijk organiseert een wedstrijd voor ‘de verkiezing van de mooiste hoed’ in het kader van
De Bruegelgame, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De
periode waarin een wedstrijd loopt is aangegeven in de berichtgeving rond de wedstrijd op
www.dewereldvanbruegel.be.
vzw Het Domein Bokrijk behoudt zich het recht voor een wedstrijdperiode te verlengen en elke
aangekondigde datum uit te stellen.
De wedstrijd veronderstelt dat de deelnemer zijn foto, van zichzelf met de gecreëerde hoed deelt op
Instagram met de vermelding van #bokrijk en #bruegelgame. De foto op zich wordt door de deelnemer
genomen in Bokrijk na afloop van het spelen van de Bruegelgame. Door deel te nemen aan een wedstrijd
geeft de deelnemer de toestemming zijn/haar contactgegevens op te zoeken, om zo eventueel de
gewonnen prijs/prijzen te kunnen versturen.
Artikel 2
De wedstrijd voor ‘de verkiezing van de mooiste hoed’ in het kader van De Bruegelgame die georganiseerd
wordt door vzw Het Domein Bokrijk heeft als doel de promotie van ‘De wereld van Bruegel’. De deelname
aan deze wedstrijd is volledig gratis.
Artikel 3
vzw Het Domein Bokrijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadelig gevolg voor de deelnemers
aan de wedstrijd indien om welke reden dan ook de duur van de wedstrijd wordt veranderd, de wedstrijd
wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. vzw Het Domein Bokrijk kan ook niet verantwoordelijk
worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld het uitvallen van een deel van
het netwerk of andere problemen van deze aard) waardoor niet kan worden deelgenomen. De kosten voor
deelname aan een wedstrijd worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding
ten laste worden gelegd van vzw Het Domein Bokrijk of gerecupereerd worden bij vzw Het Domein Bokrijk.

Verloop van de wedstrijd – keuze van de winnaars
Artikel 4

De wedstrijd betreft een fotowedstrijd en hier voor gelden volgende deelnamevoorwaarden:
- De deelnemer deelt zijn foto met hoed op Instagram met #bokrijk en #bruegelgame.
- De foto op zich wordt door de deelnemer genomen in Bokrijk na afloop van het spelen van de
Bruegelgame.
- De wedstrijd geldt enkel voor foto’s geplaats op Instagram. Foto’s gedeeld via mail, facebook of
andere sociale media komen niet in aanmerking.
- De deelnemers blijven verantwoordelijk voor de originaliteit van de verstuurde werken. Van het
internet gehaalde beelden of delen van beelden komen niet in aanmerking.
- De deelname is enkel geldig op Instagram indien de deelnemer als tags #bokrijk én #bruegelgame
vermeldt. Het is noodzakelijk dat beide hashtags vermeld worden. Bij vermelding van slechts één
van beide hashtags, wordt de deelname uitgesloten.
- In de eerste werkweek volgend na het einde van vorige maand, wordt er een selectie gemaakt van
de deelnemende foto’s op basis van #bokrijk en #bruegelgame. Deze selectie wordt voorgelegd aan
de jury bestaande uit het projectteam Bruegel van vzw Het Domein Bokrijk. Indien één van de leden
niet aanwezig is voor de jurering zal een vervanger worden aangesteld uit het management team
van vzw Het Domein Bokrijk.
- In de maand volgend op het einde van de wedstrijd zal uit de lijst van maandwinnaar een winnaar
gekozen worden voor de mooiste hoed. Dit gebeurt door volgende jury onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder:
o Projectteam Bruegel
o Directeur Bokrijk
o Diensthoofd Marketing en Sales Bokrijk
o Thomas Laureyssens, ontwikkelaar van de Bruegel Game
De beslissing wie tot winnaar wordt gekozen is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke
communicatie gevoerd.
Artikel 5
Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd.
Artikel 6
De personeelsleden van de Provincie Limburg die tewerkgesteld zijn in Bokrijk, personeelsleden van vzw
Domein Bokrijk en partners (en desgevallend hun personeelsleden) waar de provincie mee samenwerkt voor
‘De wereld van Bruegel’ mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Vzw Het Domein Bokrijk behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd.
Artikel 7
Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming
van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een
minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.
Artikel 8
Deelnemende foto’s worden eigendom van de vzw Het Domein Bokrijk, wat betekent dat ze rechtenvrij
mogen worden gebruikt door vzw Het Domein Bokrijk in al haar publicaties en evenementen. In dat kader
doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van copyright van de ingezonden foto’s.
Vzw Het Domein Bokrijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eisen en/of klachten van personen
die op ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid hiervoor ligt enkel en alleen bij de deelnemer
aan de wedstrijd. In het kader van de privacy en het recht op afbeelding ligt de verantwoordelijkheid dan ook
bij de deelnemer om de nodige toestemmingen te vragen aan de afgebeelde personen. Vzw Het Domein

Bokrijk zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor eisen of klachten in verband met het overtreden
van rechten van of schade aan derden.
Artikel 9
De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden verwerkt in een bestand waarvan vzw Het Domein
Bokrijk, met zetel te 3600 Genk, Bokrijklaan 1 houder is. Ze zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader
van deze wedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, kan u steeds om
mededeling en verbetering vragen van de u betreffende bewerkingen.

Prijzen
Artikel 9
1x per maand – 7 uitreikingen in totaal: Een gezinsabonnement van Bokrijk ter waarde van €95,00.
1 hoofdprijs: Een citytrip naar Wenen voor het hele gezin ter waarde van € 3 000,00 op basis van
beschikbaarheid.

Artikel 10
Vzw Het Domein Bokrijk maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.
Vzw Het Domein Bokrijk kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade
die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
Artikel 11
Deze prijzen zijn overdraagbaar mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van de vzw Het
Domein Bokrijk.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval
afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen
ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de
deelnemer.
Artikel 12
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke
verplichtingen dan ook vanwege vzw Het Domein Bokrijk.
Artikel 13
Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere
waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 14
Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet vzw Het Domein Bokrijk af van alle
verantwoordelijkheid met betrekking tot het afleveren van de prijs. Vzw Het Domein Bokrijk kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor de beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een
vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan vzw Het Domein Bokrijk
eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt
afgehaald door de winnaar.
Artikel 15

De uiterste datum van bekendmaking van de winnaars wordt - indien bekend - op voorhand duidelijk
meegedeeld. De winnaars worden door vzw Het Domein Bokrijk persoonlijk verwittigd.
Artikel 16
Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan
echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van vzw Het Domein Bokrijk om. Als het gaat om
een grote vertraging worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld.

