Wedstrijd- en privacyreglement van de Junior Journalist-wedstrijd te
Zoersel.
Dit reglement heeft betrekking op de organisatie van de Junior Journalist-wedstrijd (JJW) door de
afdeling Zoersel -Sint-Antonius -Halle van het Davidsfonds (Df Zoersel) vanaf 1 september 2020.

A. Wedstrijdreglement
1. De kinderen van de 3e graad lager onderwijs van de scholen in Zoersel worden via verschillende
digitale wegen uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Ook worden promotiestands
ingericht in de 3 bibliotheken, waar flyers met informatie liggen.
De deelnemers dienen hun verhaal via e-mail in bij davidsfonds.zoersel.1@gmail.com. Indien dit
niet mogelijk is, kan het verhaal op papier ingeleverd worden in één van de bibliotheken van Zoersel.
De sluitingsdatum is 1 december van het lopende jaar. Te laat ingeleverde opstellen kunnen
geweigerd worden.
De deelnemende kinderen moeten hun volledige naam en voornaam, school en klas, hun huisadres en
het telefoonnummer van hun ouders, en zo mogelijk ook het e-mailadres van één van de ouders
duidelijk op het blad opschrijven. Bij ontbreken van gegevens kan een opstel geweigerd worden.
2. De minimumlengte van een opstel is 1 pagina getypt A4, de maximumlengte is 2 pagina’s getypt
A4 of overeenkomstig handgeschreven (Times New Roman, font 12). Illustraties zijn toegelaten
maar mogen niet méér beslaan dan ½ A4.
Het opstel moet geschreven zijn in het Nederlands door het deelnemende kind zelf. De vorm is
proza; poëzie, d.w.z. rijmende zinnen, is niet toegestaan.
Opstellen die niet aan deze voorwaarden voldoen of waarin duidelijk plagiaat gepleegd is, worden
niet geaccepteerd.
3. Juryleden, aangesteld door Df Zoersel, selecteren de laureaten van 5e en 6e klassen en de
eindwinnaar van de gehele gemeente Zoersel van alle 5e en 6e klassen tezamen. De wijze van selectie
en het aantal laureaten wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De winnaars ontvangen prijzen.
4. Indien er een openbare prijsuitreiking plaatsvindt, worden - indien mogelijk - de laureaten met
hun ouders, leerkrachten en directies van de scholen uitgenodigd. In de uitnodiging wordt naar het
huidige wedstrijdreglement en onderstaande privacyregeling verwezen, dat raadpleegbaar is op
www.zoersel-sint-antonius-halle.davidsfonds.be. Indien ouders niet akkoord zouden gaan met het
wedstrijdreglement, dienen zij het bestuur van de Df Zoersel zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen en wordt het betreffende werkje weerhouden.
Elke laureaat dient te accepteren dat – in geval hij/zij de eindwinnaar van Zoersel is - het winnende
opstel met persoonsgegevens wordt doorgestuurd naar de Junior Journalist-wedstrijd van
Davidsfonds voor de overkoepelende wedstrijd van Vlaanderen - Brussel.
5. Tegen de beslissingen van de jury’s is geen verhaal mogelijk, op welke manier dan ook. Over
volgordes en evaluaties wordt achteraf op geen enkel niveau gecommuniceerd, of toelichting
verschaft.

6. Over punten van de Junior Journalist-wedstrijd die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist het
bestuur van Df Zoersel.

B. Privacyreglement Junior Journalistwedstrijd Zoersel
Op 25 mei 2018 trad de Europese General Data Protection Regulation (GDPR), beter bekend als de
Privacywet of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Deze regelt de
omgang met persoonsgegevens. Aangezien de deelnemers aan de JJW Zoersel geen lid zijn van
Davidsfonds Zoersel, verduidelijken wij hieronder hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.
De werkjes, die Df Zoersel van de deelnemers ontvangt, bevatten persoonsgegevens van de
deelnemende kinderen en hun ouder(s)/ verzorger(s).
De gegevens bevatten (naast school en klas):
Naam en voornaam
Huisadres
Telefoonnummer van de ouder(s)
Eventueel e-mail adres van de ouder(s)
De werkjes en de persoonsgegevens worden door Df Zoersel maximaal 2 jaar bewaard. Ze worden
bewaard volgens de normale, geldende veiligheidsvoorschriften. Alle leden van het bestuur van Df
Zoersel hebben in principe toegang tot de gegevens.
De gegevens worden door Df Zoersel enkel gebruikt in het kader van de JJW (bijv. uitnodiging voor
de prijsuitreiking) en om te rapporteren aan de overkoepelende organisatie van JJW Vlaanderen Brussel. Ze worden in geen geval gebruikt voor ledenwerving, mailing e.a.
Ouders en hun kind(eren), die uitgenodigd worden voor de prijsuitreiking, gaan door hun
aanwezigheid ter plaatse akkoord met het feit dat het werkje daar eventueel voorgelezen wordt, dat
het geheel of gedeeltelijk openbaar kan worden gemaakt door Df Zoersel (bijv. in het ‘Periodiekje’)
en door de gemeentelijke bibliotheek Zoersel (bijv. via tekstbord, catalogussite van de bibliotheek).
Ze gaan ook akkoord met het plaatsen van foto’s waarop zij eventueel voorkomen, in publicaties en
eventueel op Facebook van Df Zoersel en van andere betrokken organisaties, op de site ‘foto’s van
evenementen’ van de gemeente Zoersel. Bij afwezigheid op de prijsuitreiking geldt de bepaling over
het opstel onverminderd, tenzij tijdig bezwaar gemaakt wordt.
Indien iemand niet akkoord gaat met het hoger bepaalde, zijn/ haar gegevens wil inzien, wijzigen of
verwijderen, kan hij/ zij zich richten tot het bestuur van Davidsfonds afdeling Zoersel. Voor de leden
van het bestuur, zie www.zoersel-sint-antonius-halle.davidsfonds.be, waar ook de algemene
privacyverklaring van Df Zoersel te vinden is. Voor de algemene privacyverklaring van de
overkoepelende vereniging Davidsfonds vzw, zie www.davidsfonds.be/privacy.

