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Wedstrijdreglement
Duurzaam Carnaval 2020
Artikel 1 : DE ORGANISATOR
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de
wedstrijd ‘Duurzaam Carnaval 2020’, georganiseerd door de dienst Milieu & natuur van de Stad Aalst.
De Stad Aalst is een overheidsinstantie met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Grote Markt 3.
Artikel 2 : DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor elke Aalsterse carnavalsvereniging die ingeschreven is voor de
carnavalsstoet 2020 als kleine -, middelgrote - of grote groep. De contactpersoon van de Aalsterse
carnavalsvereniging moet bij aanvang van deze wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn.
2.2. De Aalsterse carnavalsvereniging is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de Stad Aalst voor
de deelname aan deze wedstrijd.
2.3. Elke carnavalsverenging kan slechts één prijs winnen en mag bijgevolg maar 1 dossier indienen.
Bij meerdere ingediende dossiers, komt enkel het eerste in aanmerking.
2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest
automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van
de stad Aalst.
Artikel 3 : DEELNAME
3.1. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd ‘Duurzaam Carnaval 2020’ moet het invulformulier
vóór 1 januari 2020 volledig ingevuld verzonden worden naar aalstklimaatneutraal@aalst.be
3.2. De Stad Aalst kan op alle momenten de ingediende dossiers toetsen aan de werkelijkheid en de
inhoud ervan controleren bij de Aalsterse carnavalsverenigingen tijdens één of meerdere
plaatsbezoeken.
Artikel 4 : PRIJZEN
4.1. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de carnavalsvereniging minstens 50% behalen op
de vragenlijst.
4.2. De stad Aalst zal drie prijzen uitreiken, los van de categorie (klein, middelgroot en groot), op basis
van de door haar vooropgestelde objectieve beoordelingscriteria.
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4.3. De prijs bedraagt een waardebon van 650 EUR voor de winnaar, 500 EUR voor de tweede en 350
EUR voor de derde. Deze waardebon kan enkel gebruikt worden voor:
o
o
o

de aankoop van ecologische verf voor de praalwagen
de aankoop van LED-verlichting voor de praalwagen
de huur van een ecologische generator voor de praalwagen tijdens Aalst Carnaval 2020

4.4. De gewonnen waardebon is geldig tot en met 31 december 2020.
4.5. De prijs die gewonnen wordt, is gebonden aan de carnavalsvereniging en kan niet worden
overgedragen aan een andere carnavalsvereniging. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden
omgezet.
4.6. De Stad Aalst kan, indien zij daar buiten haar wil om door omstandigheden toe gedwongen is, de
prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.
Artikel 5 : AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAD AALST
5.1. De Stad Aalst is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de
wedstrijd.
5.2. De Stad Aalst is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
5.3. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet
de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer
zijn recht op de prijs en kan de Stad Aalst de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig
verhaal.
5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, alsook technische problemen (waaronder bij e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege
de Stad Aalst. Indien de Stad Aalst genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de Stad Aalst
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 6 : PERSOONSGEGEVENS
6.1. De persoonsgegevens die de Stad Aalst over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen
in het adressenbestand van de Stad Aalst, Werf 9 te 9300 Aalst, met als doel de deelnemers van de
wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en
verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke
levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8
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december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Stad Aalst zal de
persoonsgegevens niet meedelen aan derden.
Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten
schrappen uit het adressenbestand van de Stad Aalst. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang,
verbetering of verwijdering richten aan de Stad Aalst, Werf 9 te 9300 Aalst. Dit verzoek zal bestaan uit
een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de
deelnemer.
6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel
met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere communicatiekanalen, zowel online
als offline, onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Stad Aalst, alsook de website en online
kanalen van eventuele mede- organisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen
worden voor een televisiereportage over de wedstrijd.
Artikel 7 : TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN
7.1. De Stad Aalst houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade
trouw behoudt de Stad Aalst zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de
wedstrijd.
7.2. Het resultaat van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.
Over het resultaat en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
Artikel 8 : HET REGLEMENT
8.1. Door deel te nemen aan de wedstrijden van de Stad Aalst aanvaardt de deelnemer dit
wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die Stad Aalst in verband met de wedstrijd zal
treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
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