Toelichting wedstrijdreglement ‘ontwerp een logo voor jeugdig ondernemerschap Lier’

1. Organisatie en wedstrijdperiode
1.1 Deze wedstrijd is een samenwerking van Lier4Business, vzw De Moeve, Stad lier en de Lierse
scholen. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken
van de gegevens van de wedstrijd een beroep op De Moeve, Aarschotsesteenweg 1 2500 Lier.
1.2 De wedstrijd loopt van 09/02/2021 12:00 tot en met 05/03/2021 23:59
1.3 De oproep zal voornamelijk via sociale media plaatsvinden
2. Voorwaarden voor deelname
2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.
2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die
meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd kunnen niet deelnemen.
2.3 Er zijn meerdere deelnames mogelijk per persoon.
2.4 Je kan enkel deelnemen door middel van een inzending van uw ontwerp voor het logo van
jeugdig ondernemerschap Lier naar louise-marie@moeve.be. Bij voorkeur worden de woorden
Jeugdig ondernemerschap en Lier opgenomen in het ontwerp.
Het ontwerp wordt afgeleverd in een jpeg, pdf of png, dit kan via mail of ‘Wetransfer’.
De deelnemers mogen in hun inzendingen geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal
gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten (bv.
auteursrechten, merkenrechten) of andere rechten (bv. portretrechten, privacy rechten) van
anderen, of die anderen of hun rechten in een slecht daglicht plaatsen, of aanzetten tot haat,
discriminatie, geweld, of die in het algemeen aanstootgevend zijn of indruisen tegen de openbare
orde of de goede zeden, of een schending uitmaken van de wet of andere regelgeving.
De organisatoren behouden zich het exclusieve recht voor ingediende aanvullingen voor deelname
aan de wedstrijd te weigeren en/of verwijderen die in strijd zijn met deze principes. Hiertegen is
geen beroep mogelijk. De deelnemers verklaren dat anderen geen rechten van welke aard ook
kunnen laten gelden op het ingezonden ontwerp of op enig ander materiaal. De deelnemers
verklaren verder dat zij de nodige toestemmingen van de rechthebbenden hebben ontvangen om
deze in te dienen en te gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Bovendien geven de deelnemers
de organisatoren van Lier4Business, vzw De Moeve, stad Lier en de Lierse scholen de kosteloze
toestemming en garanderen zij in voorkomend geval eveneens dat de organisatoren De Moeve over
de kosteloze toestemming van de rechthebbenden beschikken om de ingezonden ontwerpen of enig
ander materiaal samen met de naam van de deelnemers op te slaan, te reproduceren, publiek te
maken en te verspreiden via alle middelen en/of media, en anderszins te gebruiken voor het
vooropgestelde doel en alle publicitaire doeleinden in het kader van deze wedstrijd, en in het
bijzonder om de ingezonden ontwerpen of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de
naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook-, LinkedInpagina van Lier4Business, De Moeve
of stad Lier.
2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de
organisatoren, uit de deelnemers 1 winnaar op basis van het meest creatief, originele en (bij de

doelstelling – zoals omschreven in het voorbeeld) passende ontwerp. Tegen de beslissing van de jury
is geen beroep mogelijk.
3. Prijs
3.1 De prijs bestaat uit 4 Lierse centrumbonnen van 25 euro, voor een totaal van 100 euro.
4. Intellectuele rechten
De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken
via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze
wedstrijd. De inzending die gewonnen heeft zal gebruikt worden als logo voor de werkgroep omtrent
jeugdig ondernemen, alle intellectuele eigendommen/rechten zullen dan ook overgedragen worden
naar ‘Jeugdig ondernemerschap’, bestaande uit de organisatoren Lier4Business, De Moeve, stad Lier
en de Lierse scholen.
De winnaars doen dus afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende
bepaling hen hier rond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging
van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.
5. Sancties
Bij misbruik of inbreuken In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of
vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de
betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien
van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelde, lasthebbers of
medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te
vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door
de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelde, lasthebbers of
medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

