
Reglement Zonnebloemwedstrijd Tuinhier Akkerwinde 
 
Art. 1 - Algemeen 
Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Plant een zonnebloem’ van Tuinhier 
Akkerwinde. 
Iedere inwoner van Bredene en Oostende kan deelnemen. 
De wedstrijd bestaat uit 2 elementen, de hoogste zonnebloem en de breedste zonnebloem. 
 
Art. 2 - Deelname 
Deelnemen doe je met de zaadjes verdeeld door Tuinhier Akkerwinde. 
Deelnemen kan enkel en alleen via registratie op de website www.tuinhier-akkerwinde.be en 
enkel volledige inzendingen komen in aanmerking. 
Deelnemers moeten voor 1 augustus geregistreerd staan. 
Het bestuur van Tuinhier Akkerwinde houdt zich het recht voor om personen die zich niet 
houden aan het reglement uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. 
Deelname is gratis. 
Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Ze worden enkel bewaard in 
functie van de wedstrijd, achteraf worden de gegevens gewist. 
Met de registratie geeft de deelnemers wel toestemming tot publicatie van foto en naam op 
de sociale media van Tuinhier Akkerwinde. 
 
Art. 3 - Voorwaarden 
De deelnemer zorgt ervoor dat hij toestemming heeft om zijn zonnebloem op de gezaaide 
plaats te mogen kweken. 
De deelnemers zorgt dat de zonnebloem bereikbaar is op de dag van de meting. 
Indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarde, wordt de deelname buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Art. 4 - Beoordeling 
Op 28-29-30 augustus komt het bestuur van Tuinhier Akkerwinde langs om de zonnebloem 
op te meten. Zij bepalen de definitieve hoogte en breedte van de zonnebloem.  
Het bestuur zorgt voor een gelijke beoordeling van alle zonnebloemen. 
Correspondentie over de metingen is niet mogelijk. 
 
Art. 5 - Prijzen 
Er is een totale prijzenpakket voorzien van 75 euro voor de eerste drie van de wedstrijd ‘de 
hoogste zonnebloem’. 
Er is een totale prijzenpakket voorzien van 75 euro voor de eerste drie van de wedstrijd ‘de 
breedste zonnebloem’.  
De prijzen zijn niet inwisselbaar. 
De uitreiking van de prijzen zal doorgaan op xxxxxxxxxxxxx/2020 op xxxxxplaats om xxxuur. 
 
Art. 6 - Uitslag 
Prijwinnaars krijgen uiterlijk xxxxxxxxdatum bericht via het opgegeven emailadres.  
De uitslag is bindend en onherroepelijk. 
Correspondentie over de uitslag en toegekende prijzen is niet mogelijk. 

http://www.tuinhier-akkerwinde.be/


 
Art. 7 - Slot 
Door inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud 
van dit reglement. 
Over de inhoud van dit reglement kan niet gecorrespondeerd worden. 
Het bestuur van Tuinhier Akkerwinde houdt zich het recht voor op elk moment wijzigingen in 
het reglement aan te brengen en de wedstrijd te stoppen als daar aanleiding toe is. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Tuinhier 
Akkerwinde. 
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect 
voortvloeiend uit deelname aan de wedstrijd. 
 
 


