
 

 

 

Voorwerp  

 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Nieuw campagnebeeld  Lens en 

Penseel’ georganiseerd door de Socioculturele Raad Hasselt (hierna de Organisator), 

met zetel te 3500 Hasselt, Limburgplein 1.  

 

De te winnen prijs is een set Hasseltbons t.w.v. € 200. 

 

 

Doel van de wedstrijd 

  

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een nieuw campagnebeeld ontwerpen  

dat past bij het concept en de naam ‘Lens en Penseel’.  

  

‘Lens en Penseel’ is een tweejaarlijkse tentoonstelling met werk van creatieve 

Hasseltse socioculturele verenigingen actief in beeldende kunsten (tekenkunst, 

schilderkunst, keramiek, glaskunst, fotografie en video).  

Dit nieuw campagnebeeld zal worden gebruikt op schriftelijke communicatie zoals o.a. 

vlaggen, affiches, de cover van een catalogus en digitale communicatie. Het ontwerp 

moet kunnen gebruikt worden op een formaat van 5x5cm tot een formaat van 1,5x2m.  

 

Het campagnebeeld zal samen gebruikt worden met de huiskleuren van de stad 

Hasselt en het woordlogo ‘Lens en Penseel’ 

• de kleuren uit de huisstijlgids van stad Hasselt: 

     https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/Kleuren.pdf   

• het woordlogo ‘Lens en Penseel’ in het lettertype Barlow  

https://fonts.google.com/specimen/Barlow  

 

 

Deelnemingsvoorwaarden  

 

De wedstrijd start op maandag 24 augustus 2020 om 00u01 en eindigt op zondag 13 

december 2020 om 23u59.  

 

De wedstrijd is gratis en iedereen mag deelnemen. Minderjarige deelnemers hebben 

de toestemming nodig van hun ouders. Elke deelname impliceert dat de deelnemer 

akkoord gaat met het wedstrijdreglement en verder afziet van alle rechten op het 

ontwerp. 

 

Om aan de wedstrijd deel te nemen moet  de deelnemer cumulatief twee 

deelnemingsvoorwaarden vervullen:  

 

1. Tijdige inzending van een ontwerp 

 

Papieren ontwerpen worden als volgt bezorgd: 

• op een wit blad in A4-formaat  

(groot genoeg zodat het op ware grootte op 300 dpi op een A1 affiche past) 

• onder gesloten enveloppe 

• op volgend postadres: Socioculturele Raad Hasselt -  t.a.v. Britta Maes - 

Limburgplein 1 - 3500 Hasselt 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘NIEUW CAMPAGNEBEELD  LENS EN PENSEEL’ 

contact 

dienst Cultuur 
T 011 23 95 50 

cultuur@hasselt.be 

https://www.hasselt.be/sites/hasselt/files/documenten_stad_hasselt/Kleuren.pdf
https://fonts.google.com/specimen/Barlow
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De deelnemer neemt de verzendingskosten voor zijn rekening en geeft aan de 

Socioculturele Raad Hasselt de toestemming om van zijn papieren ontwerp een 

vectorieel bestand te maken. 

 

Digitale ontwerpen worden vectorieel (om te vergroten en verkleinen naar het gewenste 

formaat zonder kwaliteitsverlies) als bestandtype .eps, .jpeg of .gif vestuurd naar 

volgend e-mailadres: scr@hasselt.be.  

 

Alle ontwerpen moeten in het bezit zijn van de Socioculturele Raad Hasselt ten laatste 

op 13 december 2020 om 23u59.  

Voor papieren zendingen geldt de poststempel als bewijs, voor digitale inzendingen de 

datum in het Postvak In van de bestemmeling. 

 

Elke inzender ontvangt van Socioculturele Raad Hasselt een ontvangstbevestiging per 

mail waarin wordt meegedeeld of de inzending voldoen aan de deelnemings-

voorwaarden. Socioculturele Raad Hasselt is niet verantwoordelijk voor het niet 

ontvangen van een geposte zending om welke reden dan ook of voor het 

onvolledig of onbruikbaar ontvangen van de gegevens van de deelnemer. 

 

 

2. Begeleidende brief respectievelijk e-mail met vermelding van naam, adres, 

emailadres en telefoonnummer en de vermelding dat men zich akkoord verklaart 

met het wedstrijdreglement. 

 

Het winnende logo wordt eigendom van de Socioculturele Raad Hasselt en mag niet 

door anderen worden gebruikt.  

Voor het logo dat wordt gekozen, eigent de Socioculturele Raad Hasselt zich het recht 

toe om het ontwerp voor alle nodige toepassingen bruikbaar te maken of om nog beter 

het beoogde resultaat te benaderen. Elke deelname impliceert dat de deelnemer verder 

afziet van alle eigendomsrechten op het ontwerp, zonder hiervoor een vergoeding te 

ontvangen. 

 

Enkel wie de twee deelnemingsvoorwaarden geldig heeft vervuld, maakt kans op de 

prijs. Een deelnemer kan maximum 3 voorstellen indienen. Uiteindelijk zal de jury 

bepalen welk voorstel wint.   

 

Een deelnemer die dit wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.  

 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog, behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk 

het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of 

andere wedstrijden georganiseerd door de Socioculturele Raad Hasselt uit te sluiten.  

Elke poging tot fraude of incorrecte of valse verklaringen leidt automatisch tot 

diskwalificatie van de deelnemer, ongeacht het moment waarop zulks vastgesteld 

wordt.  

 

 

Keuze van het winnende ontwerp  

 

Een jury samengesteld door het bestuur van de Socioculturele Raad kiest in de loop 

van januari 2021 een winnaar op basis van stijl, originaliteit, creativiteit en 

bruikbaarheid. Deelnemers die lid zijn van de Socioculturele Raad hebben geen 

stemrecht in de jury.  
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Over het oordeel van de jury is geen betwisting mogelijk en wordt geen communicatie 

gevoerd. 

 

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en gaat er mee akkoord afstand te doen van het 

eigenaarschap van zijn/haar ontwerp. De organisator behoudt zich het recht om de 

wedstrijd of een deel er van in te trekken of te wijzigen indien de omstandigheden dit 

vereisen. Indien geen van de ingezonden ontwerpen voldoet aan de verwachtingen en 

voorschriften, is de organisator niet verplicht een winnaar aan te wijzen en bijgevolg de 

prijs toe te kennen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

 

Wedstrijdverloop  

 

De wedstrijd start op maandag 24 augustus 2020 om 00u01 en eindigt op zondag 13 

december 2020 om 23u59. De winnaar wordt schriftelijk verwittigd in de loop van januari 

2021. 

 

 

Prijs  

 

De winnaar van de wedstrijd en ontvangt een set van Hasseltbonnen t.w.v. € 200  

die gebruikt kunnen worden bij de deelnemende handelszaken. Een overzicht van deze 

verschillende zaken is te vinden op https://www.visithasselt.be/nl/hasseltbon. 

De prijs kan niet teruggenomen of ingeruild worden. 

 

 

Beheer van de persoonsgegevens 

 

De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan  

de Wedstrijd gebeurt door de Socioculturele Raad Hasselt (hierna ‘de Organisator’),  

in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle 

regelgeving ter uitvoering van de GDPR.  

 

De Organisator informeert de deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden 

opgeslagen en bewaard in de gegevensbank van Socioculturele Raad Hasselt.  

De verzameling en verwerking van de gegevens heeft tot doel het goede verloop van  

de wedstrijd te kunnen verzekeren, meer bepaald in contact te kunnen treden met  

de deelnemers en de winnaar de prijs toe te kennen op een efficiënte manier.  

Na beëindiging van de wedstrijd en bekendmaking van de winnaar worden de 

persoonsgegevens vernietigd.  

 

Elke deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren 

of te verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen 

met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: Socioculturele 

Raad Hasselt, 3500 Hasselt, Limburgplein 1 of op het volgende e-mailadres: 

scr@hasselt.be. 
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Aansprakelijkheid van de Organisator 

 

De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand 

bericht de organisatie te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in 

geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk 

van zijn wil voordoet, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon 

aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten. 

 

Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch 

de Organisator, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt 

gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die 

zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou 

voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of  

de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid is evenmin in 

het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en 

annulaties. 

 

De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen 

of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief 

of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers. 

 

 

Aanvaarding van het reglement 

 

Deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in 

van dit reglement. 

 

Dit reglement kan worden aangevraagd via scr@hasselt.be   

 

 

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken 

 

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door het Belgisch recht. In 

geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. 

 

 

Varia 

 

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, 

blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd 

geldig. 

      


