Artikel 1: Algemeen
Deze wedstrijd is een initiatief van Formaat vzw,
met maatschappelijke zetel te De Wittestraat 2,
2600 Berchem. Hieronder de organisator
genoemd.
Ikorganiseer.be, een informatiewebsite van
Formaat vzw, wil jonge organisatoren aanzetten tot het deelnemen aan de wedstrijd WIN
EEN AFTERMOVIE. Deelnemers vullen hiervoor het wedstrijdformulier in dat hoort bij
deze actie.
Deelnemers kunnen als hoofdprijs een aftermovie winnen. Ook vier troostprijzen zullen
uitgedeeld worden aan de vier evenementen die net naast de hoofdprijs grepen.

Artikel 2: Duur
De wedstrijd start op 29 oktober 2021 en eindigt op 17 december 2021.
Formaat vzw heeft het recht om de wedstrijd te verkorten, te verlengen of te annuleren.

Artikel 3: Voorwaarden
Elke organisatie voor en door jongeren kan eenmaal deelnemen per muziekevenement
dat ze organiseren en dat plaatsvindt in 2022. De organisatoren van het evenement
zijn maximaal 30 jaar. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de
eerste inzending als de deelname beschouwd.
Groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden
uitgesloten.
Organisaties die structurele subsidies ontvangen van het kunstendecreet, worden
uitgesloten.
Personeelsleden en bestuurders van Formaat vzw worden van de wedstrijd uitgesloten.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan
de wedstrijd gaat ikorganiseer.be ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar
ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of
haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn
recht op een prijs worden afgenomen.

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of
personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
Door het invullen en versturen van het wedstrijdformulier deel je mee akkoord te gaan
met het wedstrijdreglement.

Artikel 4: Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die nodig zijn van elke deelnemer om deze wedstrijd goed te
laten verlopen zijn:
•

Naam + Voornaam

•

E-mailadres

•

Naam evenement

•

Leeftijd

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er
alles over in onze privacyclausule.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden
elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de
bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke
gegevens. Je hebt altijd het recht om de door jou verstrekte informatie in te kijken, te
verbeteren of aan te passen.

Artikel 5: Verloop
Elke deelnemer vult het bijhorende wedstrijdformulier volledig in en klikt op
versturen. Het invullen van het formulier kan tussen 29 oktober en 30 november
2021.
Daarnaast reageert de deelnemer op de winactievideo met de naam van het
evenement dat volgens hem een aftermovie verdient.
Houd met het volgende rekening:
•

De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met
gebruik van de naam van de organisatie of evenement.

•

De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn

•

De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden

•

De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende,
extremistische elementen bevatten

•

Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

Artikel 6: Winnaar aanduiden
Iedere deelnemer kan maximaal eenmaal winnen. De winnaars worden gekozen door
een jury, samengesteld uit de werkgroep van ikorganiseer.be. Tegen de uitslag van de
jury is geen verhaal mogelijk.
De jury van ikorganiseer.be zal samen bepalen wie de winnaar zal zijn van deze actie op
basis van de volgende criteria:
•
•
•

Innovatie (gaat over uitvoering)
Originaliteit (gaat over inhoud)
Relevantie (maatschappelijke relevantie)

De jury neemt de week na het afsluiten van de actie de tijd om alle inzendingen door te
nemen. Elk evenement krijgt een puntenscore aan de hand van bovenstaande criteria.
In geval van ex aequo zal de jury een tweede keer de verschillende formulieren
beoordelen.
De winnaars zullen op de hoogte gebracht worden via mail.

Artikel 7: Prijzen
De prijzen zijn opgedeeld in twee verschillende categorieën.
Hoofdprijs: 1 X Aftermovie
Troostprijs: 4 X Deelname aan denktank ikorganiseer.be

Artikel 8: Contactgegevens
Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Formaat
vzw via:
E-mail: ikorganiseer@formaat.be of contacteer ons via de sociale mediakanalen van
ikorganiseer.be

Artikel 9: Reglementswijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de
wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen
wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen,
zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden
op www.ikorganiseer.be

Artikel 10: Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht
door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar:
ikorganiseer@formaat.be.

