REGLEMENT:
WEDSTRIJD ‘VERLICHT JE BUURT’
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24/11/2020

De herfst is in het land, de winter is op komst. Een periode van korte en donkere dagen is
aangebroken.
Via de wedstrijd ‘Verlicht je buurt’ daagt gemeente Londerzeel haar bewoners uit om hun
buurt letterlijk 'in de kijker' te zetten.
Motiveer zoveel mogelijk buurtbewoners om hun voortuin, oprit, gevel, terras,… te
verlichten en zorg mee voor sfeer en gezelligheid in jouw wijk en onze gemeente. Hang
lampjes aan je raam, zet kaarsen op je oprit, haal al je feestverlichting boven, ga zelf
aan het knutselen met 'glow in the dark' verf, …. Hoe creatiever, zotter en gezelliger, hoe
beter (maar hou het uiteraard ook veilig).
De wedstrijd ‘Verlicht je buurt’ is een organisatie van gemeentebestuur Londerzeel.
Wie deelneemt, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement.
Artikel 1:

Deze wedstrijd is voorbehouden voor Londerzeelse buurten.
Een buurt is een gebied (wijk, straat, plein) binnen Londerzeel dat door de
bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.

Artikel 2:

Een deelname
voorwaarden :

is

geldig

wanneer

voldaan

wordt

aan volgende

1. Stuur foto's van minimum 10 verlichte huizen in jouw buurt.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigen de buurtambassadeurs dat
zij :
• Het auteursrecht genieten over de ingezonden foto’s
• Toestemming hebben van de eigenaars van de woningen
• Toestemming hebben van alle personen die eventueel op de foto
voorkomen.
Door deelname aan de wedstrijd draagt men de auteursrechten op de
betreffende foto’s over aan gemeente Londerzeel. De foto’s kunnen door het
gemeentebestuur gebruikt worden voor communicatiedoeleinden.
2. Laat jouw buurt erkennen als officieel buurtcomité door gemeente
Londerzeel.
Voorwaarde voor het verkrijgen van een erkenning is dat dit initiatief van
minimaal 4 buurtbewoners komt.
Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigen de buurtambassadeurs
dat zij op de hoogte zijn en akkoord gaan dat de gemeente Londerzeel de
persoonsgegevens van de buurtcontactpersonen kan gebruiken bij
informatieverspreiding (per brief, email of telefonisch) over nieuwe of
bestaande initiatieven ter ondersteuning van buurtcomités.
Elke
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buurtcontactpersoon kan ten allen tijde vragen om deze communicatie stop
te zetten.
3. Per buurt aanvaarden we slechts 1 inzending.
4. Deelnemen kan tot uiterlijk zondag 21 februari.
Artikel 3:

Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt via het e-loket.
Vul het online formulier in en bezorg ons de gevraagde informatie.

Artikel 4:

De jury van de wedstrijd bestaat uit een afvaardiging van de gemeentelijke
kindergemeenteraad.
Een onschuldige kinderhand zal in de loop van maart 2021 uit de geldige
inzendingen 3 'gelukkige buurten' trekken die de prijs in de wacht slepen.
De buurtambassadeurs van de winnende buurten worden persoonlijk op de
hoogte gebracht.

Artikel 5:

De prijs
Uit alle geldige inzendingen zullen 3 buurten blind getrokken worden die een
bedrag van 500 euro ontvangen.
Deze geldprijs dient gebruikt te worden om op een volgende buurtactiviteit in
2021 of 2022 bijvoorbeeld een foodtruck, catering of andere diensten van een
Londerzeelse handelaar te financieren.
De winnende buurten ontvangen het bedrag van 500 euro na voorleggen van
een factuur van de foodtruck aan gemeentelijke dienst Vrije Tijd.
Dit dient uiterlijk 2 maanden na organisatie van de buurtactiviteit met foodtruck
te gebeuren.

Artikel 6:

Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het
reglement en de beslissing van de jury.
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