
Zomerwedstrijd Sun Records - wedstrijdreglement

Doel en organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door PuurGent en Visit Gent om de aandacht te vestigen op de

zomercampagne Sun Records waarbij Gent wordt gekleurd met muziek aan de hand van grafische, kleurrijke

weergaves van muziekhits op diverse pleinen en locaties met een link naar de Gentse Zomer.

De wedstrijd loopt van 17/07/2021 tot en met 31/08/2021.

De organisatie van de wedstrijd past binnen de promotie van de stad, dit zowel naar nationale als

internationale bezoekers.

Deelnamevoorwaarden

Iedereen die tussen 17 juli 2021 en 31 augustus 2021 een inzending deelt volgens de gevraagde opdracht (met

uitsluiting van personeelsleden van de Dienst Economie en Visit Gent) kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Deelname is kosteloos. Winnen is éénmalig en strikt persoonlijk.

Wedstrijdverloop

Maak een foto van de affiches, film jezelf al dansend met een vriend/vriendin op een afgebeeld nummer

(waarom geen TikTok?), verstuur een postkaart en maak er een leuke post rond op sociale media, … wees

creatief!

Zorg dat de foto/video die je deelt:

- Een weergave bevat van een affiche/postkaart van de zomercampagne Sun Records

- Origineel is

- Een link bevat met het plein en/of de zaak waar de affiche hangt

Gebruik volgende hashtags zodat we je post op social zeker niet missen: #sunrecordsgent @visitgent

@puur_gent of stuur ons je inzending via mail: puurgent@stad.gent.

Van alle inzendingen maken we een top 5 die elk een kwalitatieve print van hun favoriete affiche winnen. De

“wijste” inzending (met de meeste stemmen van de jury) wint hierbovenop een VIP-arrangement voor 2

personen tijdens de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein volgend jaar.

Winnaars

De winnaars worden gekozen door een jury samengesteld door personeelsleden van PuurGent en Visit Gent,

grafisch ontwerpster Eva Goethals en enkele van de deelnemende zaken.

https://www.tiktok.com/@visitgent?


De winnaars worden begin september 2021 bekend gemaakt via een direct message naar hun social media

account of via e-mail. Bij beletsel van een winnaar, zal PuurGent de volgende in de rangschikking contacteren.

Prijs

1. Eén VIP-arrangement voor 2 personen tijdens de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein volgend jaar

t.w.v. €250

2. Vijf kwalitatieve prints van een gekozen affiche

Privacy

De deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun foto kan gebruikt worden door PuurGent in het kader van de

wedstrijd. Om aan de wedstrijd deel te nemen moeten de deelnemers persoonlijke gegevens doorsturen om

de prijs te ontvangen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle

Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De persoonlijke gegevens van de winnaars kunnen gebruikt

worden door PuurGent in het kader van de wedstrijd, dit in overeenstemming met de privacy policy van Stad

Gent. Alle wedstrijdinzendingen zullen, zonder enige vorm van kennisname en verwerking van de erin

opgenomen persoonsgegevens (behoudens deze van de winnaars), 1 maand na de dag van het aflopen van de

wedstrijd vernietigd worden door PuurGent. Tot die dag kunnen alle deelnemers per e-mail aan

puurgent@stad.gent vragen om hun persoonlijke gegevens op hun wedstrijdformulier te consulteren en

eventueel aan te passen, te verbeteren of te schrappen.

Wedstrijdreglement

Het volledige reglement staat op de website www.sunrecords.gent en kan tijdens de hele duur van de

wedstrijd (vanaf 17 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021) worden geraadpleegd. Door deel te nemen aan de

wedstrijd, aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen die PuurGent en Visit

Gent in verband met de wedstrijd zullen treffen. Deze beslissingen zijn bindend.

Aansprakelijkheid

PuurGent en Visit Gent behouden zich het recht voor:

- Om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en de prijzen eenzijdig te wijzigen

indien bijzondere omstandigheden dit vereisen en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

- Om de echtheid van bepaalde gegevens van deelnemers na te gaan en hierover inlichtingen in te

winnen, met alle middelen die zij nuttig achten.

- In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van een deelnemer, beslissen om een deelnemer

van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

- Om bij overmacht de wedstrijd te annuleren.

Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie

http://www.sunrecords.gent


Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan puurgent@stad.gent, binnen de

8 dagen na de bepaling van de winnaars en de publicatie van hun naam op om het even welk online kanaal van

PuurGent en Visit Gent. Het verloop van de wedstrijd, evenals de interpretatie en uitvoering van de huidige

regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het

gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.


