
 
 
Wedstrijdreglement – Poëziewedstrijd BOON  

 
1) De organisator van deze actie is die Keure. 

 
2) Men kan deelnemen aan de actie tot en met 12 februari 2021. 

 
3) Alle leerkrachten die in een secundaire school werken, kunnen via e-mail gedichten inzenden 
voor deze wedstrijd. Wie niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet, kan geen aanspraak maken op 
de prijs. 

 
4) De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en het formeel te 
aanvaarden. Een gedicht via e-mail inzenden voor deze actie, impliceert de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van dit reglement. 

 
5) De deelname is vrij en zonder enige aankoopverplichting. De gewonnen prijs kan niet geruild 
worden tegen andere producten, diensten of geld. 

 
6) Per deelnemer wordt slechts één inzending (van één of meer gedichten) aanvaard. Indien de 
deelnemer meerdere inzendingen doet – dat wil zeggen meerdere mails stuurt i.p.v. één mail met alle 
gedichten -, wordt slechts met de eerste inzending rekening gehouden. 

 
7) Door het opsturen van een of meer gedichten (getypt of als foto/scan/tekst in de bijlage) via e-
mail, verklaart de deelnemer zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de 
organisator. Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan deze 
gegevens desgevallend verbeteren door zich te richten tot de organisator. 

 
8) Iedere deelnemer aanvaardt dat zijn of haar ingezonden gedicht(en) als voorbeeldinzending 
publiekelijk gepubliceerd en geafficheerd kan worden (bijvoorbeeld op de site of social 
mediakanalen van die Keure Educatief) in het kader van inspiratie voor derden in de aanloop naar 
Poëzieweek 2021.  

 
9) Iedere deelnemer aanvaardt dat - indien hij tot winnaar wordt aangeduid - zijn naam publiekelijk 
wordt gepubliceerd en geafficheerd in het kader van de bekendmaking van de winnaars. 

 
10) Die Keure kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van 
verkeerde persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer ...). 

 
11) Die Keure behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten en dit 
zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie. 

 
12) Een professionele jury selecteert de winnaar. Deze wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via 
mail en vernoemd op de website van die Keure. 
 
13) Die Keure is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het gewonnen gedicht op forex.  


