Wedstrijdreglement bij het ontwerpen van een nieuwe vlag voor de
Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen
1. Inleiding
De wedstrijd “Ontwerp van een nieuwe vlag voor de Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen”
(hierna “de wedstrijd”) is een wedstrijd georganiseerd door de v.z.w. Koninklijke Volksharmonie
Sint-Jozef Menen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Schansstraat 45 8930
Menen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Kortrijk) onder nummer 410
363 745 (hierna “de KVHSJ”). De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

2. Wie kan deelnemen?
Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen, behalve de juryleden en de leden van de
organisatie. Er wordt wel vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemer toestemming heeft
verkregen van zijn/haar ouders of voogd. Leden van de KVHSJ of hun directe familieleden zijn niet
uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, in zoverre zij geen deel uitmaken van de jury of van
de organisatie van de wedstrijd. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor
deelname aan de wedstrijd. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de
voorwaarden van het wedstrijdreglement. Dit wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de
websites van de KVHSJ (www.volksharmoniemenen.be) en Athalo, de jeugdharmonie van de
KVHSJ (www.jh-athalo.be), en kan daar desgewenst worden afgehaald.

3. Lastenboek
1. De afmetingen van de vlag zijn 140 cm x 140 cm
2. Behalve aan de mastkant zijn de boorden afgezet met franje; dit zijn dus 3 zijden. De franje
zijn niet in de afmetingen inbegrepen. Aan de mastkant zijn lussen voorzien.
3. Op de vlag zijn volgende elementen aanwezig:
- Het logo of een verwijzing naar het logo:

-

De vermelding “Koninklijke Volksharmonie Sint-Jozef Menen”, al dan niet afgekort
Het jaar van oprichting, m.n. “1898”
Een verwijzing naar het muzikale
Het wapenschild van de stad Menen of een verwijzing naar dit schild:

- Een barakje:

4. Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd
1. Elke deelnemer kan zoveel ontwerpen inzenden als hij/zij wil.
2. De techniek voor het maken van het ontwerp wordt vrij gekozen in zoverre het ontwerp
kan gebruikt worden voor het maken van een vlag. Het is van belang te weten dat de vlag
zal bestaan uit aan elkaar gestikte monochrome vlakken, waar dan bovenop nog letters of
figuren kunnen genaaid worden. Alle kleuren zijn toegelaten, maar dan in vlakken en dus
zonder kleurovergangen.
3. Het ontwerp dient een originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking
van andere auteursrechtelijke beschermde werken bevatten, tenzij anders vermeld in het
lastenboek hierboven.
4. Het ontwerp mag zowel manueel als met gebruik van computertechnieken gecreëerd
worden of via een combinatie van beide. Het digitale bestand zal steeds de naam
(voornaam en familienaam) van de kandidaat bevatten.
5. Een digitaal ontwerp moet elektronisch gepost worden ten laatste op 31 mei 2022 om
24.00 uur op het volgende e-mailadres: jfeys@skynet.be. Een manueel gecreëerd ontwerp
moet ten laatste op 31 mei 2022 om 20.00 uur tegen ondertekening van ontvangst
afgegeven worden. Via een e-mail naar hetzelfde adres kan hiervoor een afspraak gemaakt
worden. Het formaat van een manueel ontwerp moet minstens A4 en maximaal A3 zijn.
Samen met het ontwerp mag de kandidaat een toelichting van maximaal 1000 tekens, incl.
spaties, toevoegen. Ook de contactgegevens van de kandidaat (voornaam, naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres) moeten toegevoegd worden.
De leden van de organisatie van de wedstrijd garanderen de anonimiteit van de inzending.
6. Door een ontwerp zoals hierboven beschreven in te sturen, neemt de kandidaat
automatisch deel.

5. Uitsluiting
De KVHSJ houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van
de wedstrijd. Zo kunnen de deelnemers o.m. worden uitgesloten wegens:
1. Het indienen van het ontwerp na de tijdslimiet
2. De niet bekendmaking van de identiteit
3. Plagiaat
4. Het niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden zoals uiteengezet in dit
reglement.

6. Eigendoms- en publicatierecht
Het winnende ontwerp zal gebruikt worden voor het maken van een nieuwe vlag, die in borduurwerk zal gemaakt worden. De deelnemers verlenen de KVHSJ daartoe het exclusieve recht om,
zonder vergoeding, het ontwerp daartoe te gebruiken en om de inzendingen verder te
verspreiden, op de website te zetten, te verwerken in publicaties, … mits natuurlijk de vermelding
van de naam van de auteur.

7. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de KVHSJ in een bestand opgenomen.
Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met toepassing van de wet van 8 december
1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard en enkel verwerkt in het kader van deze wedstrijd, zoals bijvoorbeeld met het oog op het bekendmaken van
de winnaar van deze wedstrijd en indien nodig om de deelnemer te contacteren om de verkregen
informatie te verifiëren of om een eventuele andere noodzakelijke reden ter uitvoering van deze
wedstrijd. Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Elke deelnemer heeft recht op
inzage en correctie van de over hem/haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het
recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de
deelnemer een e-mail naar jfeys@skynet.be. Dit kan wel voor gevolg hebben dat de kandidaat
niet meer aan de wedstrijd kan deelnemen. De deelnemers gaan er door hun deelname mee
akkoord dat, indien zij een prijs winnen, zij met foto of film, naam en woonplaats kunnen
verschijnen op de website en andere onlinekanalen van de KVHSJ of in de lokale pers.

8. Jury en beoordeling
De jury bestaat uit de voorzitter van de KVHSJ, aangevuld met leden die de KVHSJ zelf kiest. De
organisatoren van de wedstrijd zetelen niet in de jury. De jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie en duidt de winnaar aan. De jury gaat na of aan de voorwaarden van het
lastenboek voldaan is en neemt vooral de originaliteit in rekening. Bij de beoordeling worden de
werken geanonimiseerd zodat de objectiviteit volledig gewaarborgd is.
De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk. De indieners van de inzendingen worden
via e-mail op de hoogte gebracht. De KVHSJ kan beslissen dat geen enkel ingezonden ontwerp
voldoet, waardoor er geen winnaar is.

9. Algemene verplichtingen
1. Door het inzenden van een ontwerp aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen
en voorwaarden van dit reglement.
2. Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de
jury is bindend voor alle partijen.
3. De KVHSJ behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en hierover
inlichtingen in te winnen.
4. De KVHSJ behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die het voor de
uitvoering van het ontwerp nodig acht.

10. Winnaar en Prijs
Er is maximaal één mogelijke winnaar. Het winnende ontwerp zal gebruikt worden voor het
maken van de vlag in borduurwerk. De rechten van dit ontwerp behoren volledig toe aan de
KVHSJ. De KVHSJ behoudt zich het recht voor het winnende ontwerp (licht) aan te passen, dit in
overleg met de winnaar.
De winnaar ontvangt een geldprijs van 500 euro, en bovendien gratis toegang voor 2 personen tot
alle evenementen die de KVHSJ in 2023 organiseert in het kader van haar 125-jarig bestaan.
Daarnaast worden er 2 troostprijzen uitgereikt onder de vorm van een waardebon van 200 en één
van 100 euro, te spenderen bij een lokale handelaar.

