
WEDSTRIJDREGLEMENT ETIKET HONING WEEK VAN DE BIJ 

Artikel 1: DOEL 

Het gemeentebestuur organiseert een wedstrijd met als doel een etiket te ontwerpen voor de 
honing, afkomstig van de bijenkast op het gemeentehuis. Dit in het kader van de ‘Week van de Bij’.  

Artikel 2: DEELNEMERS 

Hiervoor wordt beroep gedaan op de leerlingen van de Academie Schoten. Elke leerling mag gratis 
deelnemen. De deelnemer ziet af van enige vergoeding. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor 
alle kosten verbonden aan de deelname. Elke deelnemer mag éénmaal deelnemen. 

Artikel 3: ETIKET 

Het etiket moet uniek zijn en mag nog niet voor andere doeleinden gebruikt zijn. Elke deelnemer 
mag maximaal 3 kwaliteitsvolle foto’s indienen van verschillende etiketten. De deelnemer heeft de 
volledige artistieke vrijheid, maar dient zich te houden aan de voorschriften zoals bijgevoegd in 
bijlage. Alhoewel het gemeentebestuur zal trachten om al de ingezonden etiketten met de beste 
zorgen te behandelen, kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke vorm van schade of 
verlies dat gebeurt tijdens de manipulatie of elke andere vorm van gegevensverlies bij het 
downloaden van de beelden. Daarenboven kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor welke schade ook ervaren door de deelnemers die te wijten is aan overmacht, zoals problemen 
gerelateerd aan computernetwerken, computervirusinfecties en niet toegelaten computeringang. 

Artikel 4: RECHTEN 

Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijke dat hij over alle rechten van zijn deelnemende etiketten 
beschikt. Indien de gemeente in deze aansprakelijk zou gesteld worden voor het schenden van 
rechten van derden, zal zij de geleden schade volledig verhalen op de indiener van de etiketten. Het 
inzenden van een etiket door de deelnemer heeft tot gevolg dat de deelnemer de gemeente alle 
rechten verleent de foto van het etiket kosteloos te gebruiken voor de honing en ter promotie van de 
gemeente Schoten in het algemeen. De naam van de deelnemer zal vermeld worden op de honing en 
op de informatie over het project op de gemeentelijke website www.schoten.be. 

Artikel 5: AKKOORD 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement en legt hij zich neer bij de 
beslissing van de jury. Er is geen enkele betwisting mogelijk. 

Artikel 6: COLLEGE 

Het college wordt belast met de praktische uitvoering van dit reglement. 

HOE DEELNEMEN 

Deelnemen kan enkel via een digitaal formulier op www.schoten.be/week-van-de-bij 

Uiterste datum van inschrijven: 20 mei 

Meer inlichtingen over deze wedstijd kan je bekomen bij de milieudienst: 03 685 04 62 of 
julie.vanduppen@schoten.be 
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