
Wedstrijdreglement tekenwedstrijd: ontwerp een voorleesknuffel 

 

1. Inleiding 

De tekenwedstrijd wordt georganiseerd door de openbare bibliotheek van Wortegem-Petegem, 

Rozenhof 128, 9790 Wortegem-Petegem. 

De deelname aan deze wedstrijd is gratis. 

2. Wie kan deelnemen? 

Alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek Wortegem-Petegem tussen 4 en 7 jaar, kunnen aan deze 

wedstrijd deelnemen. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemer toestemming heeft 

verkregen van zijn/haar ouders of voogd. Medewerkers van de gemeente Wortegem-Petegem en hun 

directe familieleden tot in de tweede graad zijn uitgesloten aan deelname aan de wedstrijd. 

De gemeente Wortegem-Petegem behoudt zich te allen tijde het recht voor om te controleren of de 

deelnemers in aanmerking komen en om hun identiteit te controleren. 

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het 

wedstrijdreglement. Dit wedstrijdreglement is beschikbaar in de bibliotheek. 

3. Thema 

Deelnemen kan door een tekening binnen te brengen met een ontwerp voor een voorleesknuffel. Teken 

jouw favoriete voorleesvriendje. 

4. Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan wedstrijd 

a. Elke deelnemer mag maximum 1 tekening inzenden. 

b. De techniek voor het maken van de tekening wordt vrij gekozen, met uitsluiting van 

technieken die de bladzijden dikker maken (collage, reliëf,…). 

c. De tekening dient een originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking 

van andere auteursrechtelijke beschermde werken bevatten. 

d. De wedstrijd start op 23 september 2019 en loopt tot en met 3 november 2019. 

e. De wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de bibliotheek of te downloaden via de website 

van de gemeente Wortegem-Petegem. 

5. Hoe deelnemen? 

a. Alle inzendingen moeten binnen zijn uiterlijk op 3 november op volgend adres: 

Bibliotheek Wortegem-Petegem 

Rozenhof 128 

9790 Wortegem-Petegem 



b. Op elke inzending wordt achteraan de naam en voornaam, leeftijd, telefoonnummer en 

adres van de indiener vermeld. 

c. De bibliotheek dient op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging in deze gegevens 

en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute gegevens. 

d. De inzending gebeurt op kosten van de deelnemer. 

6. Eigendoms-, publicatie- en afbeeldingsrecht 

Er wordt 1 winnaar gekozen; de gekozen tekening wordt omgezet naar een knuffel; de tekening 

wordt gedigitaliseerd en omgezet naar een logo dat we in de toekomst zullen gebruiken om 

bibliotheekactiviteiten gericht op kinderen, aan te kondigen. De winnaar verleent bibliotheek 

Wortegem-Petegem daartoe het exclusieve recht om, zonder vergoeding, de tekening te 

converteren naar een knuffel en een logo, en op te nemen in het infomagazine of andere 

gemeentelijke publicaties: flyers, op de website, facebookpagina, … 

De inzendingen worden niet teruggestuurd naar de deelnemers. De rechten van deze tekeningen 

behoren volledig toe aan bibliotheek Wortegem-Petegem. 

7. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de deelnemers kunnen door bibliotheek Wortegem-Petegem in een 

bestand worden opgenomen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 

25 mei 2018 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden enkel verwerkt in het 

kader van deze wedstrijd. Elke deelnemer heeft het recht om op eenvoudig verzoek uit de bestanden 

geschrapt te worden.  

8. Jury en beoordeling 

De jury bestaat uit medewerkers van bibliotheek en dienst vrije tijd Wortegem-Petegem en Patricia 

Peelman van De Zonfabriek. De jury duidt uit de ontvangen inzendingen een winnaar aan. Bij de 

beoordeling worden de werken anoniem bekeken zodat de objectiviteit volledig gewaarborgd is. De 

beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk. Enkel de winnaars worden persoonlijk op de 

hoogte gebracht. 

9. Algemene verplichtingen 

a. Door inzending van een tekening aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en 

voorwaarden van dit reglement. 

b. Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de 

jury is bindend voor alle partijen. 

c. Bibliotheek Wortegem-Petegem behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te 

gaan en hierover inlichtingen in te winnen. 

10. Winnaar en prijs 

Er is slechts één mogelijke winnaar. De winnaar ontvangt een knuffel, gebaseerd op zijn/haar 

ontwerp. 


