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Fotowedstrijd ‘Focus op water’ in Picardisch Wallonië 

REGLEMENT 

 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISATOR  

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, 35 Quai Saint Brice, 7500 Doornik, België 

organiseert op haar sociale netwerken Instagram en Facebook ‘Visitwapi’ een wedstrijd die de naam 

‘Focus op water’ meekreeg.  

 

ARTIKEL 2 – DEELNAME 

Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Alle natuurlijke, 

meerderjarige personen die in de Benelux en in Frankrijk wonen en Picardisch Wallonië bezoeken of 

hebben bezocht, kunnen aan de actie deelnemen, met uitzondering van het personeel van Het Huis 

voor Toerisme van Picardisch Wallonië en hun gezinsleden. Onder ‘gezinsleden’ verstaan wij alle 

personen en hun partners die op hetzelfde adres geregistreerd staan.  

De deelname is onderworpen aan de voorwaarden die in dit reglement worden vermeld. Raadpleeg 

het reglement door op de link ‘reglement’ te klikken onderaan de wedstrijdpagina op visitwapi.be.   

 

Het aantal deelnames is beperkt tot maximum twee foto’s in de volledige looptijd van de wedstrijd 

en per deelnemer. Indien een speler deze deelnamebeperking niet respecteert, wordt deze officieel 

uit deze wedstrijd geëlimineerd. 

 

ARTIKEL 3 – WERKING 

U kunt van 1 juli 2019 (12.00) u. tot 30 augustus 2019 (23.59 u.) op Instagram en Facebook 

deelnemen aan deze wedstrijd. Het indienen van foto's kan dus enkel binnen deze beperkte periode. 

 

Om deel te nemen, moeten de deelnemers: 

- Foto’s nemen die te maken hebben met het thema water (tijdens een wandeling langs het water, 

een bezoek aan een plek aan het water, een evenement met water, enz. 

- Een openbare Instagramaccount of Facebookaccount hebben (de posts moeten openbaar worden 

geplaatst). 

- Zich abonneren op de Instagram- of Facebookaccount @visitwapi 

- Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië taggen in de foto (@visitwapi) 

- Op Instagram of Facebook hun ‘Focus op water’-foto(’s) in Picardisch Wallonië posten met de 

hashtags #ilovewapi en #wapiterredeau. 

 

Op het einde van de wedstrijd kiest de jury, die bestaat uit het marketingteam van het Huis voor 

Toerisme van Picardisch Wallonië, de foto’s volgens deze criteria: conform met het opgelegde en 

artistieke thema en het aantal likes dat de foto kreeg. Deze beslissing is onherroepelijk. De 5 

winnende foto’s worden in de week van 2 september 2019 op het Instagram- en Facebookaccount 

geplaatst. De winnende foto’s kunnen ook op de voormelde sociale netwerken worden gepost. De 

geselecteerde winnaars worden via een privébericht gecontacteerd via hun Instagram- en 

Facebookaccount. 
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ARTIKEL 4 – VERPLICHTING 

De foto’s moeten verplicht over het wedstrijdthema gaan en de geldende wettelijke bepalingen 

respecteren. Ze mogen de openbare orde niet verstoren en moeten de goede zeden respecteren. 

Indien dit niet zo is, worden de foto’s automatisch uit de wedstrijd verwijderd. Zo behoudt de 

organisator zich het recht voor elke foto met pornografisch of racistisch karakter of die aanzet tot 

geweld of niets met het wedstrijdthema te maken heeft uit de wedstrijd te verwijderen.  

 

De winnaar verklaart en garandeert:  

- dat hij/zij de foto die voor de wedstrijd werd gepost zelf heeft gemaakt en bijgevolg de exclusieve 

literaire en artistieke eigendomsrechten heeft, d.w.z. het recht op reproductie en het recht de foto te 

publiceren.  

- de voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben van de persoon (personen) die op 

de foto staat (staan), zodat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden door het gebruik 

van desbetreffende foto in het kader van deze wedstrijd. 

 

ARTIKEL 5 – TOESTEMMING VOOR PUBLICATIE  

 

Elke deelnemer stemt er, door het aanvaarden van het reglement, als auteur van de ingediende foto 

en als eigenaar van de literaire en artistieke eigendomsrechten van de foto (geldigheidsvoorwaarde 

van zijn deelname aan de wedstrijd), mee in dat zijn foto’s gepost worden en kunnen worden 

bekeken op de sociale netwerken en de communicatietools van het Huis voor Toerisme van 

Picardisch Wallonië en dit voor promodoeleinden van de wedstrijd en de streek onder de vorm van 

zijn keuze (website en papier), zonder dat deze reproductie een recht doet ontstaan op eender welke 

bezoldiging of schadevergoeding. De naam en/of het pseudoniem van het Instagram- en 

Facebookaccount, merken en/of firmanamen van de geposte foto’s worden systematisch vermeld.  

 

Omkadering van de wedstrijd:  

> Instagram: https://www.instagram.com/Visitwapi  

>Facebook: https://www.facebook.com/Visitwapi  

>Website: https://www.visitwapi.be  

 

ARTIKEL 6 - OMSCHRIJVING VAN DE PAKKETTEN, BEKENDMAKEN VAN DE WINNAARS EN 

OVERHANDIGEN VAN DE PAKKETTEN  

 

Bij deze wedstrijd zijn 5x4 Passes Adventures & Legends in het Ecopark Adventures in Doornik te 

winnen die geldig zijn tot 31 augustus 2020. De totale waarde van het pakket bedraagt €580.  

Deze pakketten worden niet teruggenomen of omgeruild en de tegenwaarde wordt niet in geld 

uitgekeerd. Het betwisten van de pakketten om welke reden dan ook leidt tot het definitief weigeren 

ervan. De organisator behoudt zich het recht voor op eender welk moment de aard en de waarde 

van de aangeboden pakketten te vervangen.  

De winnaars krijgen hun passes per post. 

 

 

 

https://www.instagram.com/Visitwapi
https://www.facebook.com/
https://www.visitwapi.be/
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ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID  

Deze promotie gaat niet uit van Facebook en Instagram. Bijgevolg kunnen zij niet aansprakelijk 
worden gesteld in geval van problemen die verband houden met de wedstrijd. 
De organisator van de wedstrijd, het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, wijst alle 

aansprakelijkheid af inzake de inhoud van de geposte foto’s. Wanneer een poging tot fraude of 

bedrog door een deelnemer wordt aangetoond, dan wordt de deelname van deze persoon 

geannuleerd.  

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië behoudt zich het recht voor deze wedstrijd in te 

korten, te verlengen of te annuleren wanneer de omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

De organisator van de wedstrijd wijst alle aansprakelijkheid af bij annulering en/of verstoring van de 

verbindingen door redenen buiten zijn wil om (in het bijzonder storingen aan de telecom- of 

telefooninstallaties van de deelnemers, het onjuist ingeven van gegevens). 

 

Door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement 

en elke beslissing die door de organisatoren wordt genomen.  

 

Er wordt geen enkele betwisting aanvaard inzake de keuze van de winnaars. Voor deze wedstrijd 

wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd, behalve de communicatie met 

de winnaars. Elke tikfout, drukfout, fout in de lay-out of gelijkaardige fout vormt in geen geval een 

basis voor schadevergoedingen en interesten of eender welke verplichting tegenover de 

organisatoren. Elke onvoorziene hypothese wordt behandeld door de organisatoren. Elk beslissing is 

dwingend.  

 

De deelnemers geven vooraf en zonder financiële compensatie het Huis voor Toerisme van 

Picardisch Wallonië toestemming om hun voornamen, namen en gemeenten te publiceren in het 

kader van de bekendmaking van de winnaars van de fotowedstrijd (Focus op water). 

 

 

ARTIKEL 8 - TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET REGLEMENT 

 

Dit reglement is beschikbaar op de website van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië. 

 

 

ARTIKEL 9 – GEBRUIK EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) mogen de verzamelde 

persoonsgegevens enkel worden opgeslagen en verwerkt voor doeleinden beschreven in dit 

wedstrijdreglement en niet langer dan strikt noodzakelijk voor het goede verloop van de wedstrijd.  

De informatie inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden 

verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië (Verwerkingsverantwoordelijke) 

en/of bij de Verwerkingsverantwoordelijke van gegevens die werd aangesteld, op volgend adres 

dpo@ideta.be.  

mailto:dpo@ideta.be
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De eigenaars van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben bovendien het recht om 

deze gegevens te verbeteren, alsook om deze, op verzoek, te laten verwijderen, wetende dat, 

wanneer ze het recht op verwijdering inroepen vóór de datum van de loting, hun deelname zal 

worden geannuleerd. 

Tot slot wordt uitdrukkelijk aangegeven dat het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië de 

verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder voorafgaande toestemming 

van hun eigenaars, hetzij onder dwang van een rechterlijke instantie of om zijn verplichtingen die 

afwijken van het gemeen recht na te komen.  

 


