
 

 

AALST CARNAVAL 
 

Reglement voor deelname aan de klaswedstrijd 

‘Dag van het Kind’ 
 
 

Tijdens de Dag van het Kind, op 16 februari 2023, zijn alle klassen welkom op de winterfoor. De 

kinderen betalen een voordelig tarief bij alle attracties. 

 
Elk jaar worden 6 klassen uitgekozen die tijdens de Dag van het Kind de attracties gratis mogen 
bezoeken. Om de gelukkigen te bepalen, wordt een fotowedstrijd uitgeschreven. 
 

Artikel 1. 
Alle klassen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar en het bijzonder onderwijs die op 

Aalsters grondgebied liggen, kunnen deelnemen. 
 

Artikel 2. 
Om deel te nemen aan de fotowedstrijd, moet een originele klasfoto worden ingediend. Hiervoor 

haal je inspiratie bij de nieuwe huisstijl van Bram De Baere. De foto moet worden vergezeld van 
naam van de school, de klas, het aantal leerlingen in de klas en de contactgegevens van de 
leerkracht. Eventueel kan een titel of slogan, ter inleiding van de foto, worden bijgevoegd. 

 

De indienende leerkracht is er verantwoordelijk voor dat een ouder of voogd van elk afgebeeld kind 
toestemming heeft gegeven tot indiening en publicatie van de foto op sociale media. 

 

Artikel 3. 
De carnavalsfoto moet ten laatste op 31 januari via mail worden doorgestuurd naar 
carnaval@aalst.be, of worden binnengebracht op het administratief centrum, Werf 9, te 9300 Aalst, 

ter attentie van Team Programmatie en productie evenementen. 
 

Per klas is slechts één inzending mogelijk. 
 
Artikel 4. 

De stad zal controle uitvoeren op de ontvankelijkheid van elke inzending. Uit de volledige 

inzendingen zal Prins Carnaval via lottrekking de winnaars bepalen. Daaruit worden 6 winnende 

klassen gekozen (2 voor bijzonder onderwijs, kleuter, 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs). De winnende 
klassen worden bekrachtigd op een volgende vergadering van het college van burgemeester en 
schepenen. 

 
Artikel 5.  
De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Elke winnende klas ontvangt vooraf polsbandjes die 
recht geven op gratis toegang tijdens de Dag van het Kind. 
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