
                                                                                                                               

 
REGLEMENT WEDSTRIJD DIGIRASMUSSER 2021 

 
 
 
ARTIKEL 1: WIE ORGANISEERT DE WEDSTRIJD? 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Epos vzw.  
 
ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?  
 
Deze wedstrijd staat open voor Epos begunstigden met een lopend of goedgekeurd project 
in 2020 en 2021.  
 
ARTIKEL 3: DATA VAN DE WEDSTRIJD 
 
Deze wedstrijd loopt van 17 juni 2021 tot 22 oktober 2021 - 12.00u ‘s middags. 
 
ARTIKEL 4: HOE MEEDOEN? 
 
Aan deze wedstrijd kan slechts op één manier worden deelgenomen:  

• via het invullen van het formulier op de Epos vzw website.  

ARTIKEL 5: SELECTIECRITERIA WINNAAR 
 
Epos hanteert volgende criteria voor de selectie van de 5 beste projecten: 
 
1. Variatie en reikwijdte digitale tools  
2. Inhoud: worden de digitale tools duidelijk en helder weergegeven en werkt het 

motiverend? 
3. Duurzaamheid: zullen de digitale tools ook in de toekomst worden ingezet, zijn ze 

blijvend?  
4. Creativiteit van het filmpje 
5. Laagdrempeligheid / inclusiviteit van de digitale tools 
 
Om vervolgens uit deze 5 projecten een winnaar te kiezen geeft een professionele Epos-jury 
de helft van de punten, het publiek kiest voor de andere helft van de punten via een 
stemformulier op onze website zijn/haar favoriet. 
 
ARTIKEL 6: PRIJS 
 
De winnaar heeft de keuze uit één van de volgende prijzen twv 2000 euro.  

• een digibord 
• een cursus rond een digitaal onderwerp op maat 
• IT-benodigdheden 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 
 
ARTIKEL 7  
 
Elke school of organisatie kan slechts met 1 project meedoen.  
 
ARTIKEL 8: MEDEDELING AAN DE WINNAARS 
 
De vijf geselecteerde projecten worden uiterlijk op 5 november 2021 via e-mail op de hoogte 
gebracht. De uiteindelijke winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht uiterlijk 
op 26 november 2021. De winnaar wordt publiek bekend gemaakt op Grensverleggers, dat 
dit jaar doorgaat op 16 december 2021 in Leuven. De winnaar wordt uitgenodigd op dit 
event, waar de officiële overhandiging van de prijs zal gebeuren. 
 
ARTIKEL 9: PUBLICATIE WINNAARS 
 
De namen van de 5 beste projecten en de uiteindelijke winnaar worden bekend gemaakt op 
de website van Epos vzw en de bijhorende socialemediakanalen van Epos vzw. 
 
ARTIKEL 10: MOGELIJKE WIJZIGINGEN 
 
De vzw Epos behoudt zich het recht de wedstrijd, een artikel van het reglement of het 
verloop ervan te wijzigen indien dit nodig zou zijn wegens onverwachte omstandigheden of 
situaties buiten haar wil om. Ook de prijs kan veranderen door onvoorziene omstandigheden. 
Epos verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen aan het wedstrijdreglement via de website te 
communiceren.  
 
ARTIKEL 11  
 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud dit 
reglement, alsook alle beslissingen die Epos vzw kan nemen. 
 
ARTIKEL 12: RAADPLEGEN REGLEMENT 
 
Dir reglement kan worden geraadpleegd op de website van Epos vzw. Voor verdere vragen 
kan u zich wenden via email tot info@epos-vlaanderen.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS  
 
Persoonsgegevens worden ingezameld met het oog op identificatie van de deelnemers aan 
de wedstrijd en zullen niet langer worden gebruikt worden voor marketingdoeleinden dan de 
datum dat deze officieel bekend gemaakt zullen worden, zijnde 16 december 2021. Daarna 
worden deze data bewaard tot 31 december 2021. Dit enkel met het oog op rapportering 
naar de financierende instanties. Elke deelnemer dient akkoord te gaan dat foto’s, filmpjes 
en teksten uit het ingezonden materiaal gebruikt mogen worden op de website en de sociale 
media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube) van Epos vzw. 
 
 
 
Door mee te doen aan deze wedstrijd verbindt de deelnemer er zich toe akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/disclaimer) en privacy 
verklaring van Epos (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/epos-privacyverklaring ).  
 
 
Heb je na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact 
met ons op via gdpr@epos-vlaanderen.be of bezoek onze webpagina voor klachten en 
meldingen (https://www.epos-vlaanderen.be/nl/meldingen-en-klachten-indienen-bij-epos). 
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